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Poprawka 303
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich 
jak budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla potrzebę 
nadania priorytetowego znaczenia 
najbardziej wydajnemu wykorzystywaniu 
drewna w oparciu o zasadę wykorzystania 
kaskadowego, począwszy od 
wykorzystywania drewna do zastosowań 
dodających największą wartość, tj. w 
budownictwie i produkcji mebli, oraz stałą 
potrzebę badań naukowych i innowacji 
związanych z lasami w całym łańcuchu 
wartości opartym na leśnictwie, w tym w 
dziedzinie produktów drewnopochodnych 
mogących stanowić zamienniki w 
przemyśle tekstylnym, przemyśle 
chemicznym i przemyśle opakowaniowym;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
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badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy; zachęca Komisję do 
przeanalizowania różnych mechanizmów 
rynkowych, aby stworzyć zachęty do 
zastępowania surowców kopalnych 
odnawialnymi, takimi jak drewno do 
użytku w budownictwie, przynoszącymi 
korzyści dla klimatu;

Or. en

Poprawka 305
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy; uważa, że należy 
podkreślić korzyści dla zdrowia płynące z 
sektora leśno-drzewnego nie tylko w 
wymiarze czystego powietrza i rekreacji, 
ale także zapewnienia surowców dla 
przemysłu produkcji leków, w 
szczególności produkcji wyrobów 
higienicznych, które służą do 
ograniczania rozprzestrzeniania się 
pandemii;

Or. fi
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Poprawka 306
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy; podkreśla ponadto wciąż 
niedostatecznie wykorzystywane zalety 
zastępowania artykułów jednorazowych, w 
szczególności z tworzywa sztucznego, 
artykułami zrównoważonymi w 
perspektywie długoterminowej, takimi jak 
drewno z recyklingu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
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budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy oraz potrzebę pełnego 
uwzględnienia korzyści związanych z 
zastępowaniem tych materiałów dla 
klimatu i środowiska;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje, które mogą 
przyczynić się do postępów w 
opracowywaniu rozwiązań na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej oraz tworzenia 
miejsc pracy; podkreśla kluczową rolę 
materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych oraz alternatyw 
mających większy wpływ na środowisko w 
branżach takich jak budownictwo, 
przemysł tekstylny, przemysł chemiczny i 
przemysł opakowaniowy;

Or. en

Poprawka 310
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami oraz ich 
koordynacji w ramach gospodarki o 
obiegu zamkniętym, a także znaczenie 
cyfryzacji i inwestowania w badania i 
innowacje; podkreśla kluczową rolę 
materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

Or. ro

Poprawka 311
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, w 
szczególności rolnictwem, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

Or. en

Poprawka 312
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
edukację, badania i innowacje; podkreśla 
kluczową rolę materiałów 
drewnopochodnych w zastępowaniu 
alternatyw bazujących na paliwach 
kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

Or. en

Poprawka 313
Álvaro Amaro
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
badania i innowacje; podkreśla kluczową 
rolę materiałów drewnopochodnych w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

16. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
powiązań między sektorem leśno-
drzewnym a innymi sektorami, a także 
znaczenie cyfryzacji i inwestowania w 
edukację, badania i innowacje; podkreśla 
kluczową rolę materiałów 
drewnopochodnych w zastępowaniu 
alternatyw bazujących na paliwach 
kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy;

Or. pt

Poprawka 314
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu zasad rozliczania emisji 
dotyczących bioenergii w ramach 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; podkreśla 
potrzebę nadania priorytetowego 
znaczenia drewnu wykorzystywanemu do 
zastosowań o długim cyklu życia, w tym w 
budownictwie i produkcji mebli; z 
zaniepokojeniem zauważa, że według 
przekazanych danych energia stanowi 
48 % całkowitego wykorzystania biomasy 
drzewnej na szczeblu UE; podkreśla, że 
należy pilnie zaprzestać wykorzystywania 
środków finansowych UE do wspierania 
produkcji bioenergii z drewna, chyba że 
biomasa w znacznej większości pochodzi z 
resztek pozostałych na ostatnim etapie 
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drzewnego łańcucha wartości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ponownie zwraca uwagę na 
potrzebę wspierania aspektów 
środowiskowych, ekonomicznych i 
społecznych lasów oraz gospodarki leśnej 
w sposób wyważony, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu ogólnych korzyści dla 
klimatu wynikających z lasów i łańcucha 
wartości związanego z leśnictwem, a 
mianowicie sekwestracji dwutlenku węgla, 
magazynowania węgla oraz zastępowania 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia wysiłków badawczych, w 
szczególności w zakresie efektów 
substytucji;

Or. en

Poprawka 316
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa model kaskadowy za 
przyszłościową zasadę oszczędzania 
zasobów w leśnictwie; wzywa w tym 
kontekście Komisję do szczególnego 
promowania modelu kaskadowego w 
europejskich inicjatywach wsparcia; 
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zwraca uwagę, że termiczne wykorzystanie 
drewna w rozumieniu wykorzystywania 
kaskadowego powinno być tylko ostatnim 
etapem w procesie użytkowania;

Or. de

Poprawka 317
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zapewniania, aby 
materiały pochodzenia biologicznego, w 
tym wszystkie odpady drewniane, 
powracały do łańcucha wartości, poprzez 
zachęcanie do ekoprojektowania, 
zwiększanie celów w zakresie recyklingu 
oraz promowanie stosowania dla 
produktów surowców wtórnych z drewna 
przed ich ewentualnym spaleniem po 
zakończeniu okresu użytkowania;

Or. fr

Poprawka 318
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie, jakie dla 
społeczności wiejskiej mają systemy rolno-
leśne, które charakteryzują się bardzo 
niską gęstością i są niemal nieopłacalne z 
ekonomicznego punktu widzenia, biorąc 
pod uwagę, że roczny dochód jest 
uzupełniany inną działalnością, taką jak 
hodowla zwierząt, turystyka i łowiectwo, 
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która wymaga dostatecznego 
finansowania, aby można było zapobiec 
pustynnieniu i nadmiernej eksploatacji;

Or. pt

Poprawka 319
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zauważa, że drewno może 
przynieść znaczne korzyści jako 
odnawialny materiał budowlany 
zapewniający sekwestrację dwutlenku 
węgla; uważa, że potrzebna jest poprawa 
komunikacji na temat wpływu 
wykorzystywania drewna w budownictwie 
na środowisko, aby umożliwić 
propagowanie stosowania drewna jako 
zrównoważonego materiału budowlanego;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. dostrzega wartość drewna do celów 
energetycznych, lecz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia wiążących kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biomasy, aby uniknąć nadmiernej 
eksploatacji zasobów drzewnych i lasów;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie rozwoju i 
zapewnienia biogospodarki opartej na 
zasadach rynkowych w UE przy 
jednoczesnym tworzeniu zachęt do 
innowacji i opracowywania nowych 
bioproduktów o wydajnym łańcuchu 
dostaw, aby umożliwić skuteczne 
wykorzystanie materiałów z biomasy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uważa, że UE powinna zachęcać 
do wykorzystywania lokalnie 
pozyskiwanego drewna, pozyskanych 
produktów drzewnych lub biomasy leśnej, 
aby zminimalizować ślad węglowy 
związany z transportem towarów 
przywożonych z państw trzecich oraz 
stymulować lokalną, zrównoważoną 
produkcję i tworzenie miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 323
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak pożary, 
susze, powodzie, burze, epidemie 
szkodników i erozja, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę opracowania narzędzi 
zapobiegania ryzyku z myślą o 
zapewnieniu lepszego przygotowania i 
lepszego zapobiegania takim zdarzeniom 
dzięki zwiększaniu odporności lasów, na 
przykład przez badania i innowacje oraz 
przez oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć; w tym kontekście należy 
podkreślić potrzebę zapewnienia spójności 
między tą strategią i Unijnym 
Mechanizmem Ochrony Ludności; wzywa 
do wprowadzenia komponentu 
dotyczącego reagowania na wspólne 
wyzwania związane ze zmianą klimatu;

Or. pt

Poprawka 324
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
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potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć; w związku z tym wzywa 
do zapewnienia środków wsparcia na 
rzecz ponownego zalesiania zniszczonych 
gruntów nienadających się do upraw 
rolnych; podkreśla znaczenie odwrócenia 
trendu wyludniania się obszarów 
wiejskich i uważa, że należy bezwzględnie 
dokonać inwestycji w ekosystemy 
działalności gospodarczej wykorzystujące 
lokalnie dostępne zasoby w zrównoważony 
sposób oraz zapewniające tworzenie 
miejsc pracy i możliwości na obszarach 
wiejskich, których to dotyczy;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować bardziej 
intensywne zjawiska katastrofalne, takie 
jak susze, powodzie, burze, epidemie 
szkodników, erozja i pożary, powodując 
szkody w lasach w UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę lepszego zapobiegania 
takim zdarzeniom dzięki zwiększaniu 
odporności lasów, na przykład przez 
usprawnienie wdrażania zrównoważonej i 
aktywnej gospodarki leśnej, badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć; podkreśla potrzebę 
konkretnych i skutecznych działań w 
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ramach strategii i planów dotyczących 
przystosowania się do zmiany klimatu, z 
uwzględnieniem synergii między 
łagodzeniem a przystosowaniem;

Or. en

Poprawka 326
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć, przykładowo za 
pośrednictwem mechanizmu obrony 
cywilnej lub Funduszu Solidarności UE; 
wzywa do wykluczenia stosowania 
inżynierii genetycznej, w formie 
transgenezy lub mutagenezy, jako techniki 
dostosowania europejskich lasów;

Or. fr

Poprawka 327
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje, które umożliwiłyby 
optymalizację zdolności dostosowawczych 
naszych lasów, w szczególności poprzez 
lepszy dobór materiału siewnego; 
podkreśla jednocześnie znaczenie 
stworzenia lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć;

Or. fr

Poprawka 328
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez dynamiczne 
przystosowywanie się do zmiany klimatu, 
zarządzanie z większym uwzględnieniem 
przyrody, badania i innowacje oraz przez 
oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć; zwraca uwagę, że nasadzenia 
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jednogatunkowe są mniej odporne na 
szkodniki i choroby oraz susze i pożary, 
dlatego nie powinny być przedmiotem 
wsparcia ze środków UE;

Or. en

Poprawka 329
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu stabilności 
lasów i ich odporności na zmianę klimatu, 
na przykład przez badania i innowacje, 
oraz dzięki oferowaniu lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć, na przykład przez 
udostępnianie specjalnych środków na 
zwalczanie skutków katastrof;

Or. de

Poprawka 330
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować zjawiska 
katastrofalne, takie jak susze, powodzie, 

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu już teraz występują, a w 
przyszłości nasilą się, zjawiska 
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burze, epidemie szkodników, erozja i 
pożary, powodując szkody w lasach w UE; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
lepszego zapobiegania takim zdarzeniom 
dzięki zwiększaniu odporności lasów, na 
przykład przez badania i innowacje oraz 
przez oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć;

katastrofalne, takie jak susze, powodzie, 
burze, epidemie szkodników, erozja i 
pożary, powodując szkody w lasach w UE; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
lepszego zapobiegania takim zdarzeniom 
dzięki zwiększaniu odporności lasów, na 
przykład przez badania i innowacje oraz 
przez oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć, w tym w ramach działań 
nadzwyczajnych, takich jak finansowanie 
z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej występują zjawiska 
katastrofalne, takie jak susze, powodzie, 
burze, epidemie szkodników, erozja i 
pożary, powodując szkody w lasach w UE; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
lepszego zapobiegania takim zdarzeniom 
dzięki zwiększaniu odporności lasów, na 
przykład przez badania i innowacje, 
wymianę informacji, współpracę w 
dziedzinie przeciwdziałania katastrofom 
naturalnym oraz przez oferowanie 
lepszych mechanizmów wsparcia dla 
dotkniętych obszarów i nieruchomości, aby 
można je było odtworzyć;

Or. fr

Poprawka 332
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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, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez zachęcanie do 
wypasu zwierząt na obszarach leśnych i 
przekształcania zagrożonych lasów w 
tereny rolno-leśne, przez zwiększenie 
zakresu badań i innowacji oraz przez 
oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby zapewnić ich ochronę 
i odtworzenie;

Or. en

Poprawka 333
Marlene Mortler, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE, co w przyszłości będzie 
wymagało zarządzania ryzykiem i 
zarządzania kryzysowego dostosowanego 
do danego scenariusza; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę lepszego zapobiegania 
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mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

takim zdarzeniom dzięki zwiększaniu 
odporności lasów, na przykład przez 
badania i innowacje oraz przez oferowanie 
lepszych mechanizmów wsparcia dla 
dotkniętych obszarów i nieruchomości, aby 
można je było odtworzyć;

Or. de

Poprawka 334
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla właścicieli 
lasów w celu zastosowania środków 
zapobiegawczych i dokonania odnowy 
dotkniętych obszarów i nieruchomości, aby 
można je było odtworzyć;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę opracowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania 
takim zdarzeniom i przygotowania się do 
nich dzięki zwiększaniu odporności lasów, 
na przykład przez badania i innowacje oraz 
przez oferowanie lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez dostosowywanie 
gospodarki leśnej, przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

Or. sl

Poprawka 337
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Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę opracowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania 
takim zdarzeniom i przygotowania się do 
nich dzięki zwiększaniu odporności lasów, 
na przykład przez badania i innowacje, 
oraz zaoferowania lepszych mechanizmów 
wsparcia dla dotkniętych obszarów i 
nieruchomości, aby można je było 
odtworzyć;

Or. en

Poprawka 338
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu oraz zmian wynikających z 
działalności człowieka częściej będą 
występować zjawiska katastrofalne, takie 
jak susze, powodzie, burze, epidemie 
szkodników, erozja i pożary, powodując 
szkody w lasach w UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę lepszego zapobiegania 
takim zdarzeniom dzięki zwiększaniu 
odporności lasów, na przykład przez 
badania i innowacje oraz przez oferowanie 
lepszych mechanizmów wsparcia dla 
dotkniętych obszarów i nieruchomości, aby 
można je było odtworzyć;
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Or. en

Poprawka 339
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów wsparcia dla dotkniętych 
obszarów i nieruchomości, aby można je 
było odtworzyć;

17. podkreśla, że z powodu zmian 
klimatu częściej będą występować 
zjawiska katastrofalne, takie jak susze, 
powodzie, burze, epidemie szkodników, 
erozja i pożary, powodując szkody w 
lasach w UE; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę lepszego zapobiegania takim 
zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności 
lasów, na przykład przez badania i 
innowacje oraz przez oferowanie lepszych 
mechanizmów i finansowych 
instrumentów wsparcia dla właścicieli 
lasów i dotkniętych obszarów, aby można 
je było odtworzyć i dostosować;

Or. de

Poprawka 340
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że skuteczne strategie 
przystosowawcze będą miały zasadnicze 
znaczenie dla ograniczenia szkodliwego 
wpływu zmiany klimatu na pożary lasów 
oraz zmniejszenia ich negatywnych 
skutków dla gospodarki wiejskiej, 
różnorodności biologicznej i dostarczania 
usług ekosystemowych; podkreśla 
potrzebę zwiększenia zasobów i 
opracowania zarządzania pożarami w 
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oparciu o badania naukowe oraz 
podejmowania decyzji z uwzględnieniem 
ryzyka, aby sprostać skutkom zmiany 
klimatu w lasach, mając na uwadze 
społeczno-gospodarcze, klimatyczne i 
środowiskowe przyczyny pożarów lasów;

Or. en

Poprawka 341
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że dzięki systemom 
rolno-leśnym, połączonej uprawie drzew i 
rolniczych roślin hodowlanych lub 
połączeniu uprawy drzew z chowem 
zwierząt gospodarskich można byłoby 
ograniczyć pożary lasów, w szczególności 
w krajach śródziemnomorskich; ponadto 
zwraca uwagę na znaczenie kompleksowej 
i dobrze utrzymanej sieci dróg leśnych i 
regularnej gospodarki leśnej dla 
zapobiegania pożarom lasów i 
zarządzania nimi, aby w ten sposób 
uniknąć szkodliwych dla klimatu emisji 
dwutlenku węgla z niepotrzebnych 
pożarów lasów; podkreśla, że należy 
zwiększyć możliwości w dziedzinie 
zwalczania szkodników na dużych 
obszarach;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa organy państwowe lub 
regionalne odpowiedzialne za lasy do 
zapewnienia wsparcia przez dostarczenie 
odpowiednich zasobów lub kompetencji i 
wiedzy w zakresie odbudowy populacji 
lasów nadrzecznych, w stosownych 
przypadkach przy udziale lokalnych lub 
wyspecjalizowanych zainteresowanych 
stron, w dążeniu do stworzenia siedlisk 
różnorodnych pod względem 
biologicznym, które umożliwią osiągnięcie 
funkcji ekosystemowych, takich jak 
pochłanianie szkodliwych substancji;

Or. en

Poprawka 343
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie dysponowania 
wystarczającymi środkami finansowymi 
jednocześnie na potrzeby zapobiegania 
zagrożeniom, na które narażone są lasy, 
takim jak pożary czy pasożyty, oraz 
zarządzania nimi, ale również na potrzeby 
zwiększenia odporności naszych lasów na 
zmianę klimatu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa zatem Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia mechanizmu 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
co ma zapewnić, by po wystąpieniu szkód 
mniej wartościowe drewno mogło być 
wykorzystywane tak, aby zarówno 
pomagało hodowcom lasów, jak i 
przyczyniało się do łagodzenia zmiany 
klimatu;

Or. de

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. biorąc pod uwagę niepokojący 
wzrost ryzyka pożarów lasów w Europie, 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
wsparcia dla wypasu leśnego (wypasu 
zwierząt na obszarach leśnych) w ramach 
działania dotyczącego systemu rolno-
leśnego oraz do zachęcania państw 
członkowskich do jego wdrożenia w 
kolejnym programie rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 346
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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17a. zwraca uwagę na znaczenie 
solidnej strategii leśnej UE na okres po 
2020 r. w celu zwalczania katastrof 
naturalnych, takich jak susze i pożary; 
dostrzega pozytywną rolę Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności w 
udzielaniu pomocy w przypadku katastrof 
takich jak pożary lasów;

Or. en

Poprawka 347
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla korzyści płynące ze 
zróżnicowanego krajobrazu w 
porównaniu z dużymi jednorodnymi 
obszarami leśnymi pod względem 
różnorodności biologicznej, zwiększenia 
usług ekosystemowych, odporności na 
zmianę klimatu oraz zapobiegania 
pożarom lasów; uważa, że niezbędne jest 
propagowanie i wspieranie utrzymania 
zróżnicowanego systemu rolno-leśnego, 
który dzięki przerwaniu ciągłości 
użytkowania gruntów ma pozytywny 
wpływ na gospodarkę leśną i pomaga 
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
pożarów lasów, a jednocześnie wspiera 
dywersyfikację gospodarczą oraz 
niewyludnianie terenów o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa państwa członkowskie, w 
których wtórne produkty leśne odgrywają 
istotną rolę społeczno-gospodarczą, do 
opracowywania i rozwoju wytycznych lub, 
w stosownych przypadkach, również 
przepisów krajowych w odniesieniu do 
prowadzenia tych działań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania inicjatyw na rzecz 
zachowania oraz, w razie potrzeby, 
stworzenia lasów o dużej wartości 
przyrodniczej, z uwzględnieniem 
niezbędnych mechanizmów i 
instrumentów zachęcających oraz, w 
stosownych przypadkach, 
rekompensujących dla właścicieli lasów, 
aby umożliwić postęp wiedzy i nauki w 
odniesieniu do tych lasów przy 
jednoczesnym zachowywaniu naturalnych 
siedlisk;

Or. en

Poprawka 350
Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami; podkreśla 
znaczenie pragmatycznego włączenia 
ochrony przyrody w zrównoważoną 
gospodarkę leśną bez rozszerzania 
obszarów chronionych i nakładania 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
i finansowych; popiera tworzenie sieci w 
oparciu o inicjatywy ze strony państw 
członkowskich zmierzające w tym celu;

Or. en

Poprawka 351
Ivan David, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami; podkreśla 
znaczenie pragmatycznego włączenia 
ochrony przyrody w zrównoważoną 
gospodarkę leśną bez rozszerzania 
obszarów chronionych i nakładania 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
i finansowych; popiera tworzenie sieci w 
oparciu o inicjatywy ze strony państw 
członkowskich zmierzające w tym celu;

Or. en
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Poprawka 352
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami; zachęca 
Komisję do większego wsparcia inwestycji 
w zrównoważoną gospodarkę leśną, 
odnowę i ponowne zalesianie 
zdegradowanych krajobrazów i 
ekosystemów;

Or. pt

Poprawka 353
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
właściwego zarządzania takimi obszarami; 
ponownie podkreśla, że w niektórych 
szczególnych przypadkach może być 
konieczna ścisła ochrona;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000, które mogą zapewniać 
społeczeństwu wiele usług 
ekosystemowych, w tym surowce; zauważa 
jednak, że potrzebne są wystarczające 
zasoby finansowe do zarządzania takimi 
obszarami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zachęca do prowadzenia 
dalszych badań nad związkiem między 
różnorodnością biologiczną i 
odpornością; zauważa jednak, że 
potrzebne są doradztwo techniczne oraz 
nowe zasoby finansowe do zarządzania 
takimi obszarami;

Or. en
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Poprawka 356
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie zwiększenia 
liczby obszarów Natura 2000, zgodnie ze 
swoim wnioskiem zawartym w rezolucji w 
sprawie różnorodności biologicznej; 
zauważa jednak, że potrzebne są 
wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami; podkreśla, 
że należy sprawiedliwie rekompensować 
straty gospodarcze wynikające ze 
stosowania środków ochrony;

Or. en

Poprawka 358
Anna Deparnay-Grunenberg
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w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami;

18. uznaje rolę różnorodności 
biologicznej w zapewnianiu, by 
ekosystemy leśne pozostały zdrowe i 
odporne; podkreśla znaczenie obszarów 
Natura 2000; zauważa jednak, że potrzebne 
są wystarczające zasoby finansowe do 
zarządzania takimi obszarami i 
zapewnienia egzekwowania;

Or. en

Poprawka 359
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że ochrona, zalesianie i 
ponowne zalesianie gatunkami 
odpowiednimi dla danego obszaru i 
warunków środowiskowych powinny 
stanowić centralny element każdej 
przyszłej strategii leśnej UE; podkreśla, że 
cele UE powinny zmierzać do osiągnięcia 
odnowy zdegradowanych lasów i 
przywrócenia ich pełnej funkcjonalności 
pod względem ekologicznym; zwraca 
uwagę, że najodpowiedniejszym 
rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie 
tych celów jest zarządzanie z 
uwzględnieniem przyrody; wzywa Komisję 
do zmobilizowania dodatkowych środków 
wykraczających poza budżet 
zarezerwowany na WPR, aby umożliwić 
osiągnięcie tych celów;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę promowania i 
wzmocnienia gospodarki leśnej 
prowadzonej z uwzględnieniem przyrody, 
która opiera się na dobrym zarządzaniu 
lasami, przy zapewnieniu ich ochrony, 
zwiększeniu różnorodności rodzimych 
gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz 
ustanowieniu równowagi biotycznej (na 
przykład dobre praktyki Słoweńskiej 
Szkoły Leśnictwa), lecz zwraca uwagę, że 
ta metoda zarządzania wymaga również 
zachęt finansowych;

Or. sl

Poprawka 361
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję, aby 
wyeliminowała niedociągnięcia 
zrównoważonej gospodarki leśnej podczas 
opracowywania kryteriów UE z 
zastosowaniem konkretnych poziomów 
odniesienia i pułapów, na przykład 
dotyczących ilości drewna posuszowego, 
udziału lasów w sieciach Natura 2000 
objętych planem zarządzania oraz 
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prowadzenia gospodarki leśnej o niskim 
poziomie oddziaływania na środowisko;

Or. en

Poprawka 362
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla potrzebę ochrony 
starych kompleksów leśnych w UE; 
zwraca uwagę, że nie istnieje unijna 
definicja starych kompleksów leśnych i 
wzywa Komisję do wprowadzenia takiej 
definicji do przyszłej strategii leśnej UE;

Or. en

Poprawka 363
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. wzywa Komisję do 
zaproponowania nadrzędnego 
prawodawstwa dotyczącego stanu 
ekologicznego ekosystemów UE, w tym 
wszystkich lasów, oraz do ustanowienia 
celu 30 % lasów chronionych w UE o 
korzystnym stanie ekologicznym w 2030 
r.;

Or. en
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Poprawka 364
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji prowadzonych przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 365
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji prowadzonych przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

19. przyjmuje do wiadomości 
niepowodzenie prowadzonych przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa negocjacji prawnie wiążącego 
ogólnoeuropejskiego porozumienia w 
sprawie lasów; opowiada się jednak nadal 
za solidnymi instrumentami wzmocnienia 
zrównoważonej gospodarki leśnej na 
szczeblu ogólnoeuropejskim i globalnym;

Or. de

Poprawka 366
Balázs Hidvéghi
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji prowadzonych przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

Or. en

Poprawka 367
Ivan David

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji prowadzonych przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów bez udziału 
Federacji Rosyjskiej, która wycofała się z 
procesu negocjacji;

Or. en

Poprawka 368
Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji prowadzonych przez 

19. wzywa Komisję do wspierania 
negocjacji w celu osiągnięcia prawnie 
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Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i 
wspieranych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie 
wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów;

wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów bez udziału 
Federacji Rosyjskiej, która wycofała się z 
procesu negocjacji;

Or. en

Poprawka 369
Simone Schmiedtbauer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa;

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa; uznaje się przy tym, że 
leśnictwo w UE już funkcjonuje z 
zachowaniem najwyższych standardów 
zrównoważonego rozwoju; zwraca uwagę, 
że nie można bardziej osłabiać 
konkurencyjności drewna wobec innych 
surowców za sprawą kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dotyczących 
biomasy leśnej, lecz raczej trzeba tę 
konkurencyjność przywrócić 
odpowiednimi środkami;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa;

20. podkreśla, że coraz więcej strategii 
politycznych UE dotyczy lasów z różnych 
perspektyw; zachęca do ukończenia 
trwającego procesu opracowywania 
podejścia do zrównoważonego rozwoju 
opartego na wykorzystaniu innym niż 
końcowe, przy ścisłym zaangażowaniu 
Stałego Komitetu ds. Leśnictwa i państw 
członkowskich, w oparciu o dwustopniowe 
podejście przekształconej dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii; 
uważa, że dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
zapewnienia zrównoważonego charakteru 
biomasy leśnej i spójności 
międzysektorowej polityki UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
zapewnienia zrównoważonego charakteru 
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leśnictwa; biomasy z leśnictwa; podkreśla znaczenie 
narzędzi rynkowych, takich jak istniejące 
systemy certyfikacji lasów, i zachęca do 
ich wykorzystywania jako odpowiednich 
dowodów służących weryfikacji 
zrównoważonego charakteru zasobów 
leśnych;

Or. en

Poprawka 372
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa;

20. zachęca do wycofania się z procesu 
opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe oraz 
opracowania kryteriów zrównoważonego 
rozwoju stosownie do rodzaju 
wykorzystywanych zasobów;

Or. en

Poprawka 373
Marlene Mortler, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
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wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa;

wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa i docenienia usług 
ekosystemowych, w szczególności istotnej 
dla społeczeństwa funkcji klimatycznej 
lasu;

Or. de

Poprawka 374
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii; uważa, że 
dwustopniowe podejście można 
zastosować w innych strategiach w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru 
leśnictwa;

20. zachęca do ukończenia trwającego 
procesu ustanowionego w obecnej 
strategii leśnej UE1a zmierzającego do 
opracowania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
wykorzystaniu innym niż końcowe, przy 
ścisłym zaangażowaniu Stałego Komitetu 
ds. Leśnictwa i państw członkowskich; 
uważa, że powinno się to odbywać w 
oparciu o dwustopniowe podejście 
przekształconej dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, ponieważ 
takie podejście można zastosować w 
innych strategiach ukierunkowanych na 
zrównoważony charakter leśnictwa;

_________________
1a COM(2013)0659 Nowa strategia leśna 
UE na rzecz lasów i sektora leśno-
drzewnego.

Or. en
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Poprawka 375
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji i poprawy działań w zakresie 
leśnictwa w ramach WPR na lata 2021–
2027; podkreśla potrzebę zwiększenia 
wkładu władz regionalnych i lokalnych 
oraz zacieśnienia współpracy na różnych 
szczeblach zarządzania w celu zwiększenia 
wpływu WPR na środowisko i klimat; 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
UE; domaga się przeznaczenia dużej 
części przyszłego budżetu WPR na kwestie 
dotyczące klimatu, środowiska i 
różnorodności biologicznej; zaleca, aby 
państwa członkowskie uwzględniły 
działania ukierunkowane na programy 
ponownego zalesiania w swoich planach 
strategicznych; zwraca uwagę, że sektor 
leśnictwa powinien również przyciągnąć 
wiele środków finansowania w ramach 
funduszy strukturalnych oraz programów 
„Horyzont”, Erasmus+ i LIFE+;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka
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21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027 z 
możliwością dodania leśnictwa do 
większej liczby działań niż obecnie; 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
UE; jednocześnie wyraża zaniepokojenie, 
że przynajmniej w niektórych państwach 
członkowskich horyzontalne środki 
PROW, takie jak płatność dla młodych 
rolników, nie obejmują leśnictwa, co jest 
nielogiczne, skoro inwestycje w zakresie 
leśnictwa często wymagają intensywnych 
nakładów, z których zwrot można uzyskać 
dopiero po kilku latach;

Or. en

Poprawka 377
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE, takich 
jak instrumenty finansowe lub wsparcie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 
mechanizmy te mogłyby służyć 
zapewnieniu niezbędnego wsparcia dla 
inwestycji i usług na rzecz składowania i 
pochłaniania dwutlenku węgla w ramach 
zrównoważonej gospodarki leśnej z 
zachowaniem pełnej spójności z Zielonym 
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Ładem;

Or. fr

Poprawka 378
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE, lecz zwraca 
uwagę na niewielką liczbę państw 
członkowskich wykorzystujących te 
działania; zachęca do kontynuacji działań 
w zakresie leśnictwa w ramach WPR na 
lata 2021–2027 ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na wspieranie przechodzenia na 
bardziej zrównoważone praktyki 
sprzyjające różnorodności biologicznej, 
takie jak zapewnianie trwałej pokrywy 
roślinnej oraz zarządzanie z 
uwzględnieniem przyrody; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
zapewnienia dobrych, konkurencyjnych 
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realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa 
w ramach WPR na lata 2021–2027; 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
UE;

warunków rynkowych w Unii dla 
pomyślnego rozwoju zrównoważonej 
biogospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla znaczenie pełnej realizacji 
strategii leśnej UE; zwraca uwagę na 
wspierającą rolę, jaką mogą odegrać 
łatwo dostępne, dobrze skoordynowane i 
odpowiednie mechanizmy finansowania 
UE, biorąc pod uwagę długoterminowy 
charakter leśnictwa;

Or. en

Poprawka 380
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE; 
podkreśla potrzebę zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w ramach działań w 
zakresie leśnictwa UE oraz pomocy 
państwa ogólnie, na przykład przez 
zezwolenie na wyłączenia grupowe w celu 
szybkiego reagowania na wyzwania 
związane z lasami;

Or. en

Poprawka 381
Ivan David, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE; 
podkreśla potrzebę zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w ramach działań w 
zakresie leśnictwa UE oraz pomocy 
państwa ogólnie, na przykład przez 
zezwolenie na wyłączenia grupowe w celu 
szybkiego reagowania na wyzwania 
związane z lasami;

Or. en

Poprawka 382
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE; w 
ramach kolejnej WPR należy również 
nadać priorytet wiedzy w zakresie 
leśnictwa i ochrony lasów, w tym 
innowacji i cyfryzacji, a także 
przekazywaniu wiedzy;

Or. en

Poprawka 383
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Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa 
w ramach WPR na lata 2021–2027; 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów 
finansowania UE;

21. podkreśla znaczenie reformy WPR 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
ekosystemów, ochrony różnorodności 
biologicznej, ochrony zasobów wodnych, 
ochrony i przywrócenia biologicznej 
jakości gleb oraz przystosowania się do 
zmiany klimatu; podkreśla kluczową rolę, 
jaką odgrywają lasy w osiąganiu tych 
celów; domaga się, by WPR w pełni 
wspierała potencjał systemów rolno-
leśnych, w szczególności leśnictwa 
połączonego z hodowlą zwierząt, w 
realizacji strategii leśnej UE;

Or. fr

Poprawka 384
Simone Schmiedtbauer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; zauważa, 
że WPR jest wprawdzie odpowiednim 
instrumentem sterowania, nie wystarczy 
jednak jako instrument zarządzania 
kryzysem klimatycznym w lesie, i dlatego 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
UE;

Or. de
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Poprawka 385
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE, w tym 
ewentualnych systemów dobrowolnych 
płatności za usługi ekosystemowe;

Or. en

Poprawka 386
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027 
wspieranych odpowiednim budżetem, aby 
osiągnąć cele sektora leśnego UE; 
podkreśla potrzebę innych łatwo 
dostępnych, dobrze skoordynowanych i 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
UE;

Or. en
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Poprawka 387
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
działań w zakresie lasów oraz systemu 
rolno-leśnego w ramach WPR i innych 
działań w zakresie leśnictwa w realizacji 
strategii leśnej UE; zachęca do kontynuacji 
działań w zakresie leśnictwa w ramach 
WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR, działań w zakresie leśnictwa i 
systemu rolno-leśnego w realizacji 
strategii leśnej UE; zachęca do kontynuacji 
działań w zakresie leśnictwa i systemu 
rolno-leśnego w ramach WPR na lata 
2021–2027; podkreśla potrzebę innych 
łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

Or. en

Poprawka 389
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Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji i finansowaniu strategii leśnej 
UE; zachęca do kontynuacji działań w 
zakresie leśnictwa w ramach WPR na lata 
2021–2027; podkreśla potrzebę innych 
łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

Or. fi

Poprawka 390
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie leśnictwa w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

21. podkreśla kluczowe znaczenie 
WPR i działań w zakresie lasów w 
realizacji strategii leśnej UE; zachęca do 
kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w 
ramach WPR na lata 2021–2027; podkreśla 
potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze 
skoordynowanych i odpowiednich 
mechanizmów finansowania UE;

Or. en

Poprawka 391
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla wartość i potencjał nowo 
stworzonych i tradycyjnych 
ekstensywnych systemów rolno-leśnych 
dla produkcji rolnej, dywersyfikacji, w tym 
na potrzeby biogospodarki, sekwestracji 
dwutlenku węgla, zapobiegania 
pustynnieniu oraz możliwości 
zmniejszenia presji na ekosystemy leśne; 
ubolewa, że wspólna polityka rolna nie 
umożliwiła zachowania istniejących 
systemów rolno-leśnych; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę na obecne 
zjawisko wymierania kultowego 
śródziemnomorskiego systemu rolno-
leśnego o dużej wartości przyrodniczej, 
obserwowane na rozległych obszarach, 
oraz wzywa do pilnej zmiany przepisów, 
aby ułatwić regenerację i odnowę 
istniejących systemów rolno-leśnych i 
stworzenie nowych; wzywa Komisję do 
koordynacji strategii leśnej UE ze 
strategią „od pola do stołu”, aby 
umożliwić osiągnięcie tych celów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. dostrzega postępy poczynione w 
określaniu wartości usług 
ekosystemowych w ramach inicjatywy 
mapowania i oceny ekosystemów i usług 
ekosystemowych; podkreśla jednak, że nie 
istnieje obecnie adekwatne wynagrodzenie 
za dostarczanie usług ekosystemowych, 
takich jak sekwestracja CO2, wspieranie 
różnorodności biologicznej lub 
nawożenie, a leśnicy koncentrujący się na 
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odpowiednim przekształcaniu 
zarządzanych lasów obecnie mogą nimi 
gospodarować w sposób przynoszący 
straty pomimo zapewniania istotnych 
usług ekosystemowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
przeanalizowania możliwości 
odpowiednich zachęt i wynagradzania 
usług w zakresie klimatu, różnorodności 
biologicznej oraz innych usług 
ekosystemowych, aby umożliwić opłacalne 
ekonomicznie przekształcanie lasów;

Or. en

Poprawka 393
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wskazuje na konieczność 
sformułowania definicji agroleśnictwa 
uwzględniającej zróżnicowanie systemów 
rolno-leśnych, łącznie z obszarami wypasu 
zwierząt; wzywa do uznawania za system 
rolno-leśny każdego celowego i 
zarządzanego połączenia drzew lub 
krzewów, dzikich bądź uprawianych, 
zasadzonych lub rosnących spontanicznie, 
z produkcją roślinną, zwierzęcą lub 
mieszaną, niezależnie od rozkładu 
gatunków drzew na danej działce;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. dostrzega wyzwania, z którymi 
mierzą się zarówno rolnicy, jak i zarządcy, 
w odniesieniu do określania i 
monitorowania stopnia zachowania 
elementów krajobrazu, w szczególności 
mających na celu ochronę skąpej 
roślinności drzewiastej; wzywa Komisję do 
ograniczenia i uproszczenia wymogów 
administracyjnych, aby zintensyfikować 
działania na rzecz wsparcia i zachowania 
roślinności drzewiastej w ramach polityki 
ochrony elementów krajobrazu związanej 
z płatnościami w ramach pierwszego i 
drugiego filaru;

Or. en

Poprawka 395
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla korzyści płynące z 
powiązania wypasu zwierząt na obszarach 
leśnych z gospodarką leśną, w 
szczególności pod względem ograniczenia 
ryzyka pożarów i niższych kosztów 
utrzymania lasów dzięki kontroli biomasy 
oraz pod względem ochrony gleby i 
poprawy jej żyzności; uważa, że badania 
naukowe i przekazywanie wiedzy w 
dziedzinie zrównoważonych technik 
wypasu osobom prowadzącym taki wypas 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
wysokiej jakości produktów leśnych oraz 
regeneracji lasów w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 396
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że Unia powinna 
przeznaczyć wystarczające środki 
finansowe na działania na rzecz sektora 
leśno-drzewnego stosownie do nowych 
oczekiwań tego sektora, w tym na 
inwestycje w rozwój obszarów leśnych i 
poprawę rentowności lasów, utrzymanie 
sieci dróg leśnych, technologie w 
dziedzinie leśnictwa, innowacje oraz 
przetwarzanie i wykorzystywanie 
produktów leśnych;

Or. fi

Poprawka 397
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że zrównoważoną 
gospodarkę leśną należy odpowiednio 
wyeksponować w planach strategicznych 
w ramach nowej WPR ze względu na 
wkład w przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, rolę w zachowaniu 
różnorodności biologicznej, 
magazynowaniu CO2, ochronie wody i 
gleby, a także wkład w rozwój obszarów 
wiejskich, wzrost i tworzenie miejsc pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania poszczególnych strategii i 
planów do gospodarki leśnej, tak aby 
można było monitorować i korygować w 
odpowiednim czasie odnośne cele zamiast 
tworzenia mozaiki administracyjnej 
zagrażającej osiągnięciu celów 
wyznaczonych w tych strategicznych 
dokumentach;

Or. en

Poprawka 399
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla rolę Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w zwiększaniu 
inwestycji w projekty dotyczące leśnictwa 
ukierunkowane na zrównoważoną 
gospodarkę leśną oraz zapobieganie 
pożarom lasów i ich ograniczanie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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21a. podkreśla znaczenie wzmocnionej 
współpracy między państwami 
członkowskimi w celu zwiększenia 
korzyści płynących z nowej strategii 
leśnej;

Or. en

Poprawka 401
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uznaje elementy agroleśne, przy 
całym ich zróżnicowaniu, za elementy o w 
pełni rolniczym charakterze; wzywa do 
uznania elementów agroleśnych za użytki 
rolne w postaci użytków rolno-leśnych, w 
szczególności przewidzianych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającym 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013; 
wskazuje na usługi ekosystemowe 
świadczone przez systemy rolno-leśne;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. dostrzega niski stopień 
wykorzystania licznych środków 
przewidzianych w przepisach dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich na okres 
2014–2020, opracowanych dla wspierania 
celowego wprowadzania roślinności 
drzewiastej do systemów upraw i chowu; 
w związku z tym wzywa Komisję, aby 
różne inicjatywy na rzecz promowania 
systemu rolno-leśnego w reformie 
wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 
r. zostały połączone w jednolite działanie 
w zakresie „systemu rolno-leśnego”, 
którego celem będzie propagowanie 
wykorzystania komponentu drzewnego w 
systemach rolnictwa i leśnictwa;

Or. en

Poprawka 403
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. ubolewa z powodu pominięcia 
systemu rolno-leśnego we wniosku 
dotyczącym WPR na okres 
programowania 2021–2027; uważa, że w 
następnym rozporządzeniu w sprawie 
wspólnej polityki rolnej należy 
zdecydowanie uznać korzyści płynące z 
systemu rolno-leśnego oraz w dalszym 
ciągu propagować i wspierać tworzenie, 
regenerację, odnowę i utrzymanie 
systemów rolno-leśnych; wzywa Komisję 
do zachęcania państw członkowskich do 
uwzględniania działań wspierających 
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systemy rolno-leśne w swoich planach 
strategicznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję wraz z jej 
odpowiednimi agencjami i ośrodkami, aby 
w stosownych przypadkach dokonała 
inwestycji i zintensyfikowała badania 
mające na celu wyeliminowanie grzyba 
Cryphonectria parasitica 
rozprzestrzeniającego się na 
kasztanowcach i w lasach;

Or. en

Poprawka 405
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. ubolewa, że WPR jest niemal 
jedynym źródłem wsparcia UE dla 
ekosystemów leśnych i że dalsze cięcia w 
budżecie WPR miałyby bardzo negatywny 
wpływ na inwestycje w zrównoważoną 
gospodarkę leśną;

Or. en

Poprawka 406
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Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. uważa, że użytki rolno-leśne we 
wszystkich formach powinny korzystać ze 
wsparcia dla rolnictwa na takiej samej 
podstawie, jak wszystkie użytki rolne 
zdefiniowane w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającym przepisy dotyczące 
wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych 
WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz uchylającym 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013; 
podkreśla, że koszty wdrożenia i konwersji 
na system rolno-leśny powinny być 
przedmiotem płatności specyficznych w 
ramach rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. uważa, że należy zwiększyć 
wsparcie dla systemów rolno-leśnych za 
pośrednictwem nowych ekoprogramów w 
ramach WPR, aby uznać i zwiększyć ich 
wkład w zapobieganie pożarom lasów oraz 
erozji, magazynowanie CO2, ochronę wód 
gruntowych i produkcję zwierzęcą 
prowadzoną w sposób bardziej przyjazny 
dla środowiska;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. zwraca uwagę, że nie przyznano 
specjalnych środków na poprawę 
zarządzania istniejącymi gruntami w 
ramach systemów rolno-leśnych oraz ich 
lepszą odnowę w jednoznaczny sposób; 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
płatności z tytułu utrzymania w przypadku 
działań w zakresie systemów rolno-
leśnych na wzór płatności dotyczących 
gruntów zalesianych lub ponownie 
zalesianych;

Or. en

Poprawka 409
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Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. uważa, że państwa członkowskie 
powinny ustalić dla systemów rolno-
leśnych minimalną i maksymalną liczbę 
posadzonych drzew na hektar, z 
uwzględnieniem lokalnych warunków 
pedoklimatycznych, gatunków leśnych i 
konieczności wykorzystania gruntów do 
celów rolnych lub wypasania zwierząt 
gospodarskich; podkreśla, że ustalona 
przez państwa członkowskie maksymalna 
liczba posadzonych drzew na hektar w 
systemach rolno-leśnych powinna 
dotyczyć wyłącznie ostatecznej gęstości 
systemów produkcji rolnej; uważa w 
związku z tym, że należy dopuścić 
nadmierne zagęszczenie nasadzeń lub 
spontanicznej regeneracji w pierwszych 
latach, tak by kwalifikowalność działki do 
pomocy nie była poddawana w 
wątpliwość;

Or. fr

Poprawka 410
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszoną przez Komisję inicjatywę 
„Farm Carbon Forest” (uprawy leśne 
sprzyjające pochłanianiu dwutlenku 
węgla), której celem jest wynagradzanie 
rolników zaangażowanych w projekty 
ukierunkowane na ograniczenie emisji 
lub zwiększenie magazynowania CO2, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim 
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jest gospodarka bezemisyjna w 2050 r. w 
kontekście nowego Zielonego Ładu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. apeluje do Komisji, aby wspierała 
promowanie uznawania wysokiej jakości 
produktów i usług ekosystemowych 
dostarczanych przez systemy rolno-leśne 
za pośrednictwem ich odpowiedniej 
promocji na rynku oraz identyfikacji 
systemów rolno-leśnych lub 
etykietowania;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21e. dostrzega, że wielu rolnikom 
brakuje wiedzy na temat systemu rolno-
leśnego; w związku z tym wzywa Komisję 
do promowania ogólnounijnych 
wyspecjalizowanych programów 
szkoleniowych, aby zapewnić mężczyznom 
i kobietom zatrudnionym w rolnictwie 
wiedzę na temat korzyści i praktyk 
dotyczących wprowadzenia roślinności 
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drzewiastej do systemów rolnych na 
poziomie lokalnym, regionalnym i 
światowym;

Or. en

Poprawka 413
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21e. popiera wzmocnienie 
odpowiednich organów zarządzających, w 
szczególności Stałego Komitetu ds. 
Leśnictwa i grupy dialogu obywatelskiego 
w dziedzinie gospodarki leśnej i korka, 
aby ułatwić wymianę informacji między 
państwami członkowskimi, Komisją i 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21f. dostrzega istotną zdolność systemu 
rolno-leśnego do zwiększenia ogólnej 
wydajności biomasy i w związku z tym 
zachęca Komisję do traktowania go jako 
działania produkcyjnego; podkreśla, że 
tego rodzaju ekosystemy mieszane 
produkują więcej biomasy i pochłaniają 
więcej dwutlenku węgla z atmosfery i w 
związku z tym zachęca do propagowania 
systemów rolno-leśnych;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21g. wzywa Komisję do wdrożenia 
wspólnych maksymalnych kwot rocznego 
wzrostu (z wyłączeniem obszarów 
chronionych) obowiązujących w całej UE 
w odniesieniu do pozyskiwania drewna z 
lasów, w oparciu o różne kryteria 
krajowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21h. wzywa Komisję, aby rozważyła 
wdrożenie wiążących technik etapowego 
leśnictwa obowiązujących w całej UE, 
począwszy od powstrzymania się od 
interwencji w obszary podlegające ścisłej 
ochronie po ograniczoną interwencję, w 
tym wycinanie lasów przy zastosowaniu 
metod ekologicznych i wycinkę sanitarną 
w strefach buforowych; ubolewa z 
powodu niezrównoważonych praktyk i 
nielegalnego pozyskiwania drewna na 
tych obszarach w niektórych państwach 
członkowskich; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia stosowania 
surowych kar za rażące łamanie prawa 
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oraz do ich skuteczniejszego i szybszego 
wykonywania;

Or. en

Poprawka 417
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji 
na okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 418
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa;

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa; wyraża 
przekonanie, że w ramach strategii leśnej 
UE należy wspierać i udostępniać 
najlepsze praktyki i rezultaty w sektorze 
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leśnym oraz rozszerzać współpracę między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 419
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa;

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa; dostrzega znaczenie 
współpracy transgranicznej, wymiany 
informacji i najlepszych praktyk w celu 
zapewnienia rozwoju zdrowych 
europejskich lasów;

Or. en

Poprawka 420
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów, takich jak przystosowanie 
lasów UE do zmiany klimatu; podkreśla 
znaczenie unijnych programów badań i 
innowacji na okres po 2020 r. i uznaje rolę 
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Dziedzinie Rolnictwa; Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa;

Or. fi

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów i sektora leśno-
drzewnego w pokonywanie wyzwań 
naszych czasów; podkreśla znaczenie 
unijnych programów badań i innowacji na 
okres po 2020 r. i uznaje rolę Stałego 
Komitetu ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa;

22. podkreśla zasadniczą rolę 
zaawansowanych badań i innowacji we 
wspieraniu wkładu lasów, terenów rolno-
leśnych i sektora leśno-drzewnego w 
pokonywanie wyzwań naszych czasów; 
podkreśla znaczenie unijnych programów 
badań i innowacji na okres po 2020 r. i 
uznaje rolę Stałego Komitetu ds. Badań 
Naukowych w Dziedzinie Rolnictwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla potrzebę poprawy 
komunikacji dotyczącej znaczenia 
zrównoważonej gospodarki obszarami 
leśnymi z możliwością rozszerzenia, 
realizacji i koordynacji kampanii 
informacyjnych na temat 
wielofunkcyjnego charakteru lasów oraz 
licznych korzyści gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych płynących 
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z gospodarki leśnej na wszystkich 
stosownych szczeblach UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do dalszego finansowania 
badań w dziedzinie gleb oraz roli 
odgrywanej przez gleby w wymiarze 
odporności na zmianę klimatu i 
przystosowania się do niej, ochrony 
różnorodności biologicznej, a także 
rozwoju oraz dostarczania innych usług 
ekosystemowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. dostrzega zalecenie Komisji, 
zgodnie z którym silna kapitalizacja 
innowacji w łańcuchu wartości 
zwiększyłaby konkurencyjność sektora 
leśno-drzewnego1a; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
EBI do przeznaczenia 50 % środków 
finansowych na projekty związane z 
klimatem oraz podkreśla możliwości 
sektora leśno-drzewnego, który odgrywa 
istotną rolę w zastępowaniu energii i 
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materiałów opartych na paliwach 
kopalnych;
_________________
1a COM(2018)0811 final, s. 7.

Or. en

Poprawka 425
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; podkreśla, że strategia 
leśna UE powinna wywierać wpływ w 
ogólnoświatowym kontekście politycznym, 
kładąc nacisk na działania na rzecz 
powstrzymania wylesiania na całym 
świecie oraz zapewnienia 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wdrożenia 
środków umożliwiających 
identyfikowalność przywozów, aby 
zagwarantować, że przywożone towary nie 
zostały uzyskane w powiązaniu z 
wylesianiem lub niszczeniem siedlisk; 
podkreśla potrzebę wspierania wdrożenia 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
i planu działań FLEGT (egzekwowanie 
prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie 
leśnictwa), aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnie pozyskiwanego drewna na 
rynek UE;

Or. ro
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Poprawka 426
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików, 
biorąc pod uwagę różny poziom ambicji 
polityki środowiskowej w poszczególnych 
krajach strefy tropikalnej, i czynników 
napędzających niezrównoważone praktyki 
w lasach spoza sektora; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
do wspierania współpracy z państwami 
trzecimi poprzez pomoc techniczną, 
wymianę informacji i dobrych praktyk, 
aby ugruntować wyższe standardy 
zrównoważoności w ochronie, 
zachowaniu i zrównoważonym 
wykorzystywaniu lasów oraz w sektorach 
związanych z lasami i ich łańcuchach 
wartości, przy jednoczesnym promowaniu 
biogospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla potrzebę wspierania wdrożenia 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
i planu działań FLEGT (egzekwowanie 
prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie 
leśnictwa), aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnie pozyskiwanego drewna na 
rynek UE;

Or. en

Poprawka 427
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; podkreśla, że to 
własne wybory Unii sprzyjają wylesianiu i 
że kwestie te należy jak najszybciej 
uwzględnić w jej polityce handlowej; 
zwraca uwagę, że należy opracować 
inicjatywy polityczne w celu rozwiązania 
problemów poza UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem tropików i czynników 
napędzających niezrównoważone praktyki 
w lasach spoza sektora, w szczególności 
poprzez wdrożenie etykietowania 
geograficznego, certyfikacji 
zrównoważonego charakteru oraz 
zakazów dostępu do rynku dla artykułów 
niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego lub pozyskiwanego w 
sposób niezrównoważony drewna na rynek 
UE, ponieważ są to praktyki nieuczciwej 
konkurencji wobec europejskiego sektora 
leśnego;

Or. fr

Poprawka 428
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
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należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora, takich jak produkcja soi, 
wołowiny, oleju palmowego i innych 
produktów; przypomina w związku z tym o 
swoim wezwaniu do Komisji zawartym w 
rezolucji z dnia 15 stycznia 2020 r. w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, 
aby bezzwłocznie zaproponowała ona 
wniosek w sprawie europejskich ram 
prawnych opartych na zasadzie należytej 
staranności, by zapewnić zrównoważone i 
niepowodujące wylesiania łańcuchy 
dostaw produktów wprowadzanych na 
rynek wewnętrzny; podkreśla potrzebę 
wspierania wdrożenia unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna i planu 
działań FLEGT (egzekwowanie prawa, 
zarządzanie i handel w dziedzinie 
leśnictwa), aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnie pozyskiwanego drewna na 
rynek UE;

Or. fr

Poprawka 429
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę dokonania 
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wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

przeglądu unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
umożliwić lepsze zapobieganie 
wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego 
drewna na rynek UE; wzywa Komisję do 
zaproponowania nowego przekrojowego 
prawodawstwa w sprawie wymogów 
obowiązkowej należytej staranności w 
celu zagwarantowania, aby światowe 
łańcuchy dostaw i przepływy finansowe 
wspierały wyłącznie legalną produkcję o 
zrównoważonym charakterze, 
niepowodującą wylesiania, oraz nie 
prowadziły do łamania praw człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE; 
podkreśla, że w strategii leśnej UE należy 
w sposób kompleksowy uwzględnić cele i 
działania zewnętrzne UE związane z 



AM\1207224PL.docx 75/103 PE650.406v02-00

PL

propagowaniem zrównoważonej 
gospodarki leśnej na całym świecie, 
zarówno dwustronnie, jak i za 
pośrednictwem wielostronnych procesów 
związanych z lasami;

Or. en

Poprawka 431
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. wyraża zaniepokojenie stopniowym 
zmniejszaniem się całkowitej powierzchni 
zajmowanej przez lasy od lat 90. XX w.; 
podkreśla fakt, że globalne wylesianie i 
degradacja lasów stanowią poważne 
problemy; zwraca uwagę, że należy 
opracować inicjatywy polityczne w celu 
rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

Or. fr

Poprawka 432
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka
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23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie, nielegalne pozyskiwanie 
drewna i degradacja lasów, w tym w 
Europie, stanowią poważne problemy; 
zwraca uwagę, że należy opracować i 
usprawnić inicjatywy polityczne oraz 
mechanizmy egzekwowania w celu 
rozwiązania problemów w UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników 
napędzających utratę różnorodności 
biologicznej w lasach, mającą negatywny 
wpływ na odporność oraz potencjał 
przystosowawczy, a także nielegalnego 
pozyskiwania drewna; podkreśla potrzebę 
wspierania wdrożenia unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna i planu 
działań FLEGT (egzekwowanie prawa, 
zarządzanie i handel w dziedzinie 
leśnictwa), aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnie pozyskiwanego drewna na 
rynek UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
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pozyskiwanego drewna na rynek UE; pozyskiwanego drewna na rynek UE; 
wzywa do ustanowienia konkretnych 
wymogów, aby uniknąć arbitralnej 
interpretacji systemu zasad należytej 
staranności przewidzianego w unijnym 
rozporządzeniu w sprawie drewna;

Or. en

Poprawka 434
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
pozyskiwanego drewna na rynek UE;

23. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę wspierania 
wdrożenia unijnego rozporządzenia w 
sprawie drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie 
wyciętego drewna na rynek UE;

Or. de

Poprawka 435
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE650.406v02-00 78/103 AM\1207224PL.docx

PL

23a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
nielegalnego pozyskiwania drewna w UE, 
dostrzega utratę niemal wszystkich 
starych, pierwotnych kompleksów 
leśnych; zauważa, że zagrożone są nie 
tylko lasy, ale także leśnicy, którzy 
narażeni są na przemoc w kontekście 
praktyk nielegalnego pozyskiwania 
drewna; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia pilnych działań 
w tym zakresie poprzez ścisłe 
monitorowanie i egzekwowanie 
obowiązujących przepisów UE oraz 
wdrożenie nowych środków 
przeciwdziałania nielegalnemu 
pozyskiwaniu drewna i egzekwowania 
odpowiedzialności osób podejmujących 
takie praktyki, a także położenia kresu 
prześladowaniom leśników i innych 
obrońców przyrody;

Or. en

Poprawka 436
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla znaczenie edukacji oraz 
wykwalifikowanej, odpowiednio 
przeszkolonej siły roboczej dla 
pomyślnego wdrożenia zrównoważonej 
gospodarki leśnej w praktyce; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
dalszego wdrażania środków i 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów europejskich, w tym 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
europejskich programów szkoleniowych 
(ET2020), w celu wsparcia odnowy 
pokoleniowej i wyrównania niedoboru 
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wykwalifikowanej siły roboczej w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 437
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania działań w ramach polityki, 
które w przypadku zamówień publicznych 
na drewno, produkty drzewne i biomasę 
do produkcji energii, odpowiednio do 
zrównoważonych celów Unii Europejskiej, 
uwzględniają wykorzystanie jedynie 
legalnie wyciętego drewna 
odpowiadającego zasadom 
zrównoważonego rozwoju i tym samym 
gwarantują łańcuchy dostaw 
niepowodujące wylesiania, co ma na celu 
zminimalizowanie strat w lasach 
tropikalnych;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że należy wspierać 
łańcuchy wartości niepowodujące 
wylesiania, między innymi poprzez 
wprowadzenie systemu certyfikacji, 
zacieśnienie współpracy z państwami 
trzecimi i włączenie szczególnych 
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postanowień dotyczących zrównoważonej 
gospodarki leśnej do umów handlowych 
UE z jej światowymi partnerami;

Or. en

Poprawka 439
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca uwagę, że cyfryzacja i 
zrównoważone technologie odgrywają 
kluczową rolę w generowaniu wartości 
dodanej w ramach dalszego rozwoju 
sektora leśno-drzewnego; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachęcania do 
wymiany wiedzy i technologii oraz 
najlepszych praktyk np. w zakresie 
zrównoważonej i aktywnej gospodarki 
leśnej;

Or. en

Poprawka 440
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pracy nad rozwojem 
wspólnej europejskiej etykiety certyfikacji, 
która poprawi czytelność pochodzenia 
produktów dla europejskich 
konsumentów;

Or. fr
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Poprawka 441
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje, aby przywóz nielegalnie 
pozyskiwanego drewna został 
uwzględniony również w umowach 
handlowych i aby w przypadku naruszenia 
takich zapisów nakładane były sankcje;

Or. de

Poprawka 442
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla konieczność mierzenia 
oddziaływania importu towarów rolnych 
przez Unię na wylesianie i inne 
ekosystemy; wskazuje na konieczność 
podjęcia środków mających na celu 
przeciwdziałanie przywozowi produktów 
powodujących wylesianie i promowanie 
inicjatyw w dziedzinie zaopatrzenia i 
przywozu niepowodującego wylesiania, w 
oparciu o konkluzje Rady ds. Rolnictwa i 
Rybołówstwa z dnia 16 grudnia 2019 r.; 
podkreśla, że należy pracować nad 
środkami regulacyjnymi w tej dziedzinie, 
aby żaden produkt niezgodny z naszymi 
wartościami nie został wprowadzony na 
terytorium Europy;

Or. fr
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Poprawka 443
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla potrzebę szkoleń i 
wymiany informacji w celu wsparcia 
przejścia na zrównoważoną gospodarkę 
leśną; wzywa Komisję do wsparcia 
szkolenia zawodowego osób 
zatrudnionych w leśnictwie oraz 
zarządców lasów, a także skutecznych i 
szeroko zakrojonych usług doradczych;

Or. en

Poprawka 444
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. podkreśla, że większość 
europejskich obywateli ceni swoje lasy, 
lecz posiada ograniczoną wiedzę na ich 
temat; wzywa państwa członkowskie do 
włączenia edukacji na temat ochrony 
lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej 
do programów nauczania;

Or. en

Poprawka 445
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania, w 
celu zagwarantowania zrównoważonej 
eksploatacji, odtworzenia, ochrony i 
zachowania lasów oraz planowania 
rozwoju i poprawy zarządzania 
gospodarką leśną, europejskiego wykazu 
lasów powiązanego z europejskim 
systemem monitorowania lasów 
wspomaganego przez program 
Copernicus; podkreśla rolę, jaką może 
odegrać taki europejski system 
monitorowania w aklimatyzacji, adaptacji 
i wspomaganej migracji populacji drzew w 
kontekście zmiany klimatu poprzez 
analizowanie istotnych czynników 
(warunki środowiskowe, fizjologia rośliny, 
skład genetyczny drzewostanów, zapylanie 
drzew, rozproszenie geograficzne nasion 
itp.);

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy i monitorowania ich w 
ramach wspólnej odpowiedzialności 
wszystkich odpowiednich dyrekcji 
generalnych Komisji, zapewniającego 
informacje w czasie rzeczywistym na 
temat zasobów leśnych, umożliwiającego 
monitorowanie odpowiedniej ochrony 
rezerwatów przyrody i chronionych 
gatunków drzew oraz prognozowanie i 
pomiar wpływu klęsk żywiołowych i 
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zjawisk katastrofalnych na kondycję i 
zdrowie lasów; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami;

Or. en

Poprawka 447
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach i zasobach leśnych Europy w 
ramach wspólnej odpowiedzialności 
wszystkich odpowiednich dyrekcji 
generalnych Komisji; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami; dla poprawy 
widoczności dostępnych zasobów, lepszego 
zrozumienia zjawisk katastrofalnych i 
lepszego zarządzania nimi;

Or. fr

Poprawka 448
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 

24. podkreśla potrzebę dalszej 
rozbudowy ogólnounijnego systemu 
informacji o lasach Europy z 
uwzględnieniem istniejących systemów w 
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odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

ramach wspólnej odpowiedzialności 
wszystkich odpowiednich dyrekcji 
generalnych Komisji; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami; w obliczu 
spowodowanego zmianą klimatu wzrostu 
szkód w lasach zwraca uwagę na 
zapotrzebowanie na porównywalne i 
aktualne informacje na ten temat;

Or. de

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami; zwraca uwagę, że krajowe 
inwentaryzacje stanu lasów stanowią 
kompleksowe narzędzie monitorowania 
służące do oceny zasobów leśnych przy 
uwzględnieniu aspektów regionalnych;

Or. en

Poprawka 450
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
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Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę dalszego 
opracowywania ogólnounijnego systemu 
informacji o lasach Europy (FISE) w 
ramach wspólnej odpowiedzialności 
wszystkich odpowiednich dyrekcji 
generalnych Komisji prowadzących prace 
nad różnymi aspektami uwzględnionymi w 
FISE; uważa, że koordynację tego 
narzędzia należy prowadzić w ramach 
strategii leśnej UE; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami;

Or. en

Poprawka 451
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla konieczność 
przekazywania przez państwa 
członkowskie szczegółowych i spójnych 
danych w ramach FISE; podkreśla 
zapotrzebowanie na dokładne, łatwe do 
łączenia dane dotyczące lasów UE, 
wspierane technologiami teledetekcji; 
podkreśla potrzebę dokładnego 
mapowania starych i nienaruszonych 
kompleksów leśnych UE;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę utrzymania 
systemów informacji o lasach objętych 
odpowiedzialnością wszystkich 
właściwych krajowych organów 
administracji; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej 
związanej z lasami; wnioskuje, aby dane te 
przekazywać wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, takim jak związki łowieckie 
czy izby rolnicze, w celu zagwarantowania 
skutecznej koordynacji wdrażanych 
działań;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie dostarczania 
w czasie rzeczywistym naukowych i 
wyważonych informacji na temat 
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każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

europejskich zasobów leśnych oraz 
dążenia do prognozowania wpływu 
zjawisk katastrofalnych i ich skutków ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami;

Or. en

Poprawka 454
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę dalszego 
opracowywania systemu informacji o 
lasach Europy na szczeblu UE, w ramach 
wspólnej odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; jest zdania, że koordynacja tego 
instrumentu powinna odbywać się w 
ramach strategii leśnej UE; podkreśla 
znaczenie naukowych, wyważonych 
informacji ze wskaźnikami społeczno-
ekonomicznymi dla rozwoju każdej 
strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

Or. pt

Poprawka 455
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy, obejmującego funkcję 
śledzenia drewna i dostarczania 
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odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

przejrzystych informacji na jego temat, w 
ramach wspólnej odpowiedzialności 
wszystkich odpowiednich dyrekcji 
generalnych Komisji; podkreśla znaczenie 
naukowych, wyważonych informacji ze 
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
dla rozwoju każdej strategii politycznej UE 
związanej z lasami;

Or. ro

Poprawka 456
Marlene Mortler, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach i monitorowania stanu lasów 
Europy jako elementu strategii leśnej po 
2020 r. w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

Or. de

Poprawka 457
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 

24. podkreśla potrzebę dalszego 
opracowywania ogólnounijnego systemu 
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lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

informacji o lasach Europy w ramach 
wspólnej odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji oraz w ramach strategii leśnej 
UE; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

Or. en

Poprawka 458
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju 
każdej strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

24. podkreśla potrzebę opracowania 
ogólnounijnego systemu informacji o 
lasach Europy w ramach wspólnej 
odpowiedzialności wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, 
wyważonych informacji ze wskaźnikami 
środowiskowymi i społeczno-
ekonomicznymi dla rozwoju każdej 
strategii politycznej UE związanej z 
lasami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
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zainteresowanie cyfryzacją w sektorze i 
wzywa Komisję, aby rozważyła wdrożenie 
ogólnounijnego cyfrowego mechanizmu 
identyfikacji drewna w celu gromadzenia 
danych, zapewnienia stałej przejrzystości i 
równych warunków działania, 
ograniczania niekonkurencyjnych praktyk 
i celowego działania niezgodnego z 
prawem w handlu drewnem w UE i poza 
nią, za pomocą systemu weryfikacji; 
ponadto jest zdania, że taki system 
weryfikacji umożliwiłby zwiększenie 
zgodności z przepisami, ograniczenie i 
zwalczanie nadużyć finansowych, a 
jednocześnie utrudniłby praktyki 
kartelowe i wyeliminowałby operacje 
logistyczne i transportowe związane z 
nielegalnym pozyskiwaniem drewna; 
ponadto system ten stymulowałby 
wymianę dobrych praktyk z państwami 
członkowskimi, które wdrożyły już tego 
rodzaju reformy na szczeblu krajowym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla wyniki badania 
oceniającego wpływ WPR na siedliska, 
krajobrazy, różnorodność biologiczną, w 
którym instrumenty i działania w ramach 
WPR opisano jako czynniki mające 
znaczący wkład w osiąganie celów 
różnorodności biologicznej, oraz zachęca 
do zbadania sposobów usprawnienia 
istniejących narzędzi, aby wyeliminować 
luki informacyjne dotyczącego tego 
cennego wkładu;

Or. en
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Poprawka 461
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ponownie stwierdza, że ochrona 
ekosystemów o wysokiej zawartości węgla, 
w tym lasów, to jedna z możliwych reakcji 
o natychmiastowym wpływie na zmianę 
klimatu, w przeciwieństwie do zalesiania, 
ponownego zalesiania i odnowy lasów, 
których efekty są widoczne dopiero po 
dłuższym czasie12a; apeluje, aby zasada ta 
przyświecała działaniom politycznym w 
UE;
_________________
12a Sprawozdanie podsumowujące IPCC 
dotyczące zmiany klimatu i gruntów, 
opracowane dla decydentów politycznych, 
2019 r.

Or. en

Poprawka 462
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że Komisja powinna 
wspierać państwa członkowskie w 
ochronie lasów i zrównoważonym 
zarządzaniu nimi, oraz zachęca do 
wprowadzenia odpowiedniego 
prawodawstwa;

Or. de
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Poprawka 463
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa państwa członkowskie i 
przemysł drzewny do przyczynienia się w 
istotnym stopniu do zapewnienia 
ponownego zalesiania tylu obszarów, ile 
jest wylesianych.

Or. ro

Poprawka 464
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa do ścisłej ochrony z 
nadaniem priorytetowego znaczenia 
ochronie lasów pierwotnych i starych 
kompleksów leśnych o zachowanej 
strukturze, bogactwie gatunkowym i 
odpowiednim obszarze, oraz do 
umożliwienia i ułatwienia odnowy lasów 
na obszarach o dużej wartości 
przyrodniczej przyporządkowanych lub 
wyznaczonych w tym celu;

Or. en

Poprawka 465
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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24c. wzywa do dokonania przeglądu 
stosownych przepisów pakietu 
klimatyczno-energetycznego, które nie 
odzwierciedlają najnowszych zdobyczy 
nauki w dziedzinie ekosystemów leśnych 
oraz różnych rezerwuarów węgla i ich 
prawdziwej wartości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, a także 
podważają kluczową rolę różnorodności 
biologicznej w procesie przystosowania, w 
ramach proponowanego prawa o 
klimacie;

Or. en

Poprawka 466
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

25. wzywa Komisję do corocznego 
angażowania Parlamentu we wdrażanie 
strategii leśnej UE;

Or. en

Poprawka 467
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

25. wzywa do zaangażowania 
związków zawodowych sektora drewna, 
organizacji ochrony środowiska, 
podmiotów rolno-leśno-pasterskich i 
społeczności naukowej w przygotowanie i 
realizację strategii leśnej UE po 2020 r.; 
uważa, że agencje, organy publiczne i 
przedsiębiorstwa państwowe 
odpowiedzialne za zarządzanie lasami 
państwowymi powinny być zobowiązane 
do uwzględniania propozycji wyżej 
wymienionych organizacji społecznych i 
obywateli przy wdrażaniu środków 
mających na celu umożliwienie 
zrównoważonej eksploatacji, odtworzenia, 
ochrony i zachowania lasów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

25. podkreśla kompetencje państw 
członkowskich oraz ich centralną rolę w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r. oraz wzywa Stały Komitet 
ds. Leśnictwa Komisji do wsparcia państw 
członkowskich w tym zadaniu; podkreśla 
znaczenie równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

Or. en
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Poprawka 469
Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w 
dziedzinie gospodarki leśnej i korka; 
wzywa Komisję do corocznego 
angażowania Parlamentu we wdrażanie 
strategii leśnej UE;

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
organizowania regularnych posiedzeń 
grupy dialogu obywatelskiego w 
dziedzinie gospodarki leśnej i korka przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
skoordynowania i synergii ze Stałym 
Komitetem ds. Leśnictwa; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

Or. es

Poprawka 470
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim i odpowiednim 
zainteresowanym stronom 
reprezentowanym w grupie dialogu 
obywatelskiego w dziedzinie gospodarki 
leśnej i korka oraz podgrupie roboczej ds. 
przyrody i lasów w ramach grupy 
koordynacyjnej ds. różnorodności 
biologicznej i przyrody (CGBN) centralnej 
roli w przygotowaniu i realizacji strategii 
leśnej UE po 2020 r.; wzywa Komisję do 
corocznego angażowania Parlamentu we 
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wdrażanie strategii leśnej UE;

Or. en

Poprawka 471
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

25. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby państwa członkowskie odgrywały 
centralną rolę w przygotowaniu i realizacji 
strategii leśnej UE po 2020 r. za 
pośrednictwem Stałego Komitetu ds. 
Leśnictwa; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa 
Komisji do powierzenia państwom 
członkowskim centralnej roli w 
przygotowaniu i realizacji strategii leśnej 
UE po 2020 r.; podkreśla znaczenie 
równoległego zaangażowania 
odpowiednich zainteresowanych stron w 
grupę dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję 
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do corocznego angażowania Parlamentu 
we wdrażanie strategii leśnej UE;

do przynajmniej corocznego angażowania 
Parlamentu we wdrażanie strategii leśnej 
UE;

Or. en

Poprawka 473
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa państwa członkowskie do 
priorytetowego traktowania utrzymania 
edukacji zawodowej w zawodach 
związanych z drewnem i 
ekobudownictwem na wysokim poziomie 
oraz do poczynienia koniecznych 
wydatków i inwestycji publicznych w 
przedmiotowej dziedzinie w celu 
przygotowania się na przyszłe 
zapotrzebowanie w europejskim sektorze 
drewna;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przypomina o zobowiązaniu 
Komisji do stosowania zasady zerowej 
tolerancji wobec braku zgodności; 
podkreśla, że szereg postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego1a ma związek z 
niezastąpionymi wartościami europejskich 
ekosystemów leśnych oraz wzywa Komisję 
do prowadzenia szybkich działań w tym 
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zakresie;
_________________
1a Na przykład sprawa 2018/4076 
przeciwko Słowacji, sprawa 2020/2033 
przeciwko Rumunii.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla kluczową rolę właścicieli 
i zarządców lasów w realizacji strategii i w 
związku z tym wzywa do ich włączenia i 
konsultacji z nimi;

Or. en

Poprawka 476
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie 
podejmowania decyzji związanych z 
leśnictwem w porozumieniu z 
właścicielami lasów;

Or. pt

Poprawka 477
Manuel Bompard
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa państwa członkowskie do 
uznania szkodliwego charakteru pracy w 
zawodach związanych z leśnictwem, 
budownictwem, przetwórstwem drewna i 
produkcją mebli i do utworzenia lub 
utrzymania programów wcześniejszej 
emerytury lub tymczasowego stanu 
spoczynku na koszt pracodawcy dla 
pracowników w tych sektorach; stwierdza, 
że pracownicy z tych sektorów powinni w 
chwili przejścia na emeryturę korzystać z 
pomocy socjalnej i medycznej 
dostosowanej do ich szczególnych potrzeb;

Or. fr

Poprawka 478
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa Komisję do nadania 
priorytetowego znaczenia skutecznemu 
egzekwowaniu prawodawstwa 
dotyczącego przyrody w ramach 
przyszłych strategii, w tym 
wykorzystywania jej prerogatywy do 
wnioskowania o wydanie decyzji 
nakazującej zastosowanie środków 
tymczasowych i zapewnienia zgodności 
poprzez nakładanie sankcji i kar 
pieniężnych w przypadku ryzyka 
nieodwracalnej szkody dla cennych i 
niezastąpionych wartości przyrodniczych;

Or. en
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Poprawka 479
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. wzywa Komisję, by w koordynacji 
ze służbami inspekcji pracy państw 
członkowskich sprawdziła, czy maszyny 
wprowadzone do obrotu i wykorzystywane 
przez przedsiębiorstwa sektora drewna są 
zgodne z dyrektywą maszynową 
2006/42/WE i posiadają system 
wychwytywania i zasysania pyłu 
drzewnego;

Or. fr

Poprawka 480
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. wzywa Komisję do podejmowania, 
w porozumieniu z producentami maszyn 
leśnych, inicjatyw mających na celu 
poprawę ekoprojektowania w dziedzinie 
maszyn leśnych umożliwiającego 
pogodzenie wysokiego poziomu ochrony 
bezpieczeństwa pracowników i 
minimalnego oddziaływania na gleby i 
wody w lasach;

Or. fr

Poprawka 481
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 25 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25e. jest zdania, że należy uchylić 
dyrektywę 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług; nalega na zastąpienie jej dyrektywą 
zobowiązującą wszystkie państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
wszystkim pracownikom będącym 
obcokrajowcami, bez dyskryminacji ze 
względu na narodowość, traktowania nie 
mniej korzystnego niż stosowane wobec 
własnych obywateli, pod względem 
wynagrodzenia i dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, czyli 
przepisów prawnych dotyczących 
wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych, macierzyństwa, chorób, 
starości i śmierci, bezrobocia i kosztów 
rodziny oraz innych rodzajów ryzyka, 
które zgodnie z przepisami prawa 
krajowego są objęte systemem 
zabezpieczenia społecznego;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

26. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich.

Or. en
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