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Amendamentul 303
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază necesitatea 
de a acorda prioritate celei mai eficiente 
utilizări a lemnului ca urmare a 
„principiului utilizării în cascadă”, 
pornind de la utilizarea sa 
pentru aplicațiile cu cea mai mare valoare 
adăugată, și anume pentru construcții și 
mobilier, și nevoia continuă de cercetare 
și inovare în domeniul forestier în 
întregul lanț al valorii forestier, inclusiv 
produsele pe bază de lemn care pot juca 
rolul de înlocuitor în industria textilă, în 
industria chimică și în 
industria ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
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esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor; 
încurajează Comisia Europeană să 
analizeze diferite mecanisme bazate pe 
piață pentru a stimula înlocuirea 
materiilor prime fosile cu materii prime 
regenerabile, cum ar fi lemnul în 
construcții, care oferă beneficii pentru 
climă;

Or. en

Amendamentul 305
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor; 
consideră că este important să se 
sublinieze beneficiile aduse sănătății de 
către sectorul silviculturii nu numai din 
punctul de vedere al calității aerului și al 
recreerii, ci și ca sursă de materii prime 
pentru industria medicamentelor și, în 
special, pentru producția de produse de 
igienă, care contribuie la limitarea 
răspândirii pandemiilor;

Or. fi
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Amendamentul 306
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor; 
subliniază, în plus, avantajele încă 
insuficient exploatate pe care le prezintă 
înlocuirea produselor de unică folosință, 
în special a materialelor plastice, cu 
produse sustenabile pe termen lung, cum 
este lemnul reciclat;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor și 
necesitatea de a lua pe deplin în 
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considerare efectele benefice pentru climă 
și mediu ale acestei înlocuiri 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare, care pot contribui în 
mod pozitiv la găsirea de soluții în 
continuare pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și crearea de locuri de muncă; 
subliniază rolul esențial al materialelor pe 
bază de lemn pentru înlocuirea 
alternativelor bazate pe combustibili fosili 
în sectoare precum industria construcțiilor, 
industria textilă, industria chimică și 
industria ambalajelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
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importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili și a celor cu o amprentă 
ecologică majoră în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 310
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, și coordonarea 
lor în cadrul economiei circulare, precum 
și importanța digitalizării și a investițiilor 
în cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

Or. ro

Amendamentul 311
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, îndeosebi 
agricultura, precum și importanța 
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cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

digitalizării și a investițiilor în cercetare și 
inovare; subliniază rolul esențial al 
materialelor pe bază de lemn pentru 
înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 312
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 
pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
educație, cercetare și inovare; subliniază 
rolul esențial al materialelor pe bază de 
lemn pentru înlocuirea alternativelor bazate 
pe combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 313
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
esențial al materialelor pe bază de lemn 

16. reliefează necesitatea de a lua în 
considerare legăturile dintre sectorul 
forestier și alte sectoare, precum și 
importanța digitalizării și a investițiilor în 
educație, cercetare și inovare; subliniază 
rolul esențial al materialelor pe bază de 
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pentru înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

lemn pentru înlocuirea alternativelor bazate 
pe combustibili fosili în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, 
industria chimică și industria ambalajelor;

Or. pt

Amendamentul 314
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să reexamineze 
normele contabile pentru bioenergie ca 
parte a reexaminării Directivei privind 
energia din surse regenerabile; subliniază 
necesitatea de a acorda prioritate 
lemnului pentru utilizări cu un ciclu de 
viață îndelungat, cum ar fi construcțiile și 
mobilierul; constată cu îngrijorare că, la 
nivelul UE, datele raportate indică faptul 
că energia reprezintă 48 % din utilizarea 
totală a biomasei lemnoase; subliniază că 
este urgent să nu se mai utilizeze 
fondurile UE pentru a sprijini producția 
de bioenergie din lemn, cu excepția 
cazului în care biomasa provine, în marea 
ei majoritate, din resturi de la sfârșitul 
lanțului valoric al lemnului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16a. reiterează necesitatea de a 
promova aspectele de mediu, economice și 
sociale ale pădurilor și ale gestionării 
acestora în mod echilibrat, consolidând, 
în același timp, beneficiile globale aduse 
climei de păduri și de lanțul valoric 
forestier, și anume sechestrarea de CO2, 
stocarea carbonului și înlocuirea 
materiilor prime și a energiei din surse 
fosile. evidențiază necesitatea urgentă de 
a intensifica eforturile de cercetare în 
ceea ce privește în special efectele de 
substituție;

Or. en

Amendamentul 316
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că modelul în cascadă 
este un principiu de viitor, eficient din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
în gestionarea pădurilor; invită Comisia, 
în acest sens, să acorde o atenție deosebită 
modelului în cascadă în cadrul 
inițiativelor de finanțare europene; 
constată că utilizarea termică lemnului ar 
trebui să constituie etapa finală a 
procesului de utilizare în cascadă;

Or. de

Amendamentul 317
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că materialele de origine 
biologică, inclusiv toate deșeurile de lemn, 
revin în lanțul de valori încurajând 
proiectarea ecologică, mărind obiectivele 
de reciclare și promovând utilizarea de 
materii prime secundare de lemn pentru 
produse înaintea incinerării lor eventuale 
la sfârșitul ciclului de viață;

Or. fr

Amendamentul 318
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța sistemelor 
agroforestiere pentru lumea rurală, 
sisteme cu densitate foarte scăzută, puțin 
viabile din punct de vedere economic, în 
care venitul anual este completat de alte 
activități, cum ar fi creșterea animalelor, 
turismul și vânătoarea, care necesită o 
finanțare adecvată pentru a evita 
deșertificarea sau supraexploatarea;

Or. pt

Amendamentul 319
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă că lemnul are un 
important potențial ca material de 
construcție din surse regenerabile care 
captează carbonul; consideră că este 
necesară o mai bună comunicare cu 
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privire la impactul asupra mediului al 
utilizării lemnului pentru construcții, 
astfel încât să poată fi promovată 
utilizarea lemnului ca material de 
construcție în limitele dezvoltării 
durabile;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recunoaște valoarea lemnului în 
scopuri energetice, dar invită Comisia și 
statele membre să ia în considerare 
introducerea unor criterii de 
sustenabilitate obligatorii pentru biomasă, 
pentru a evita supraexploatarea 
resurselor de lemn și a pădurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța dezvoltării și 
asigurării unei bioeconomii bazate pe 
piață în UE, stimulând inovarea și 
dezvoltarea de noi produse ecologice cu 
un lanț de aprovizionare eficient, care să 
utilizeze în mod eficient materialele de 
biomasă;
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Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că UE ar trebui să 
încurajeze utilizarea lemnului, a 
produselor lemnoase recoltate sau a 
biomasei forestiere provenite din surse 
locale pentru a reduce la minimum 
amprenta de carbon creată de transportul 
importurilor din țări terțe și a stimula 
producția și locurile de muncă locale 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 323
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi incendiile, secetele, 
inundațiile, furtunile, infestările cu 
dăunători, eroziunea vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a dezvolta instrumente de prevenire a 
riscurilor pentru a fi mai bine pregătiți și 
pentru a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
garantând mecanisme mai bune de 
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lor inițială; sprijinire a zonelor și proprietăților 
afectate, astfel încât acestea să poată fi 
readuse în starea lor inițială. În acest 
context, subliniază necesitatea de a 
asigura coerența între această Strategie și 
Mecanismul european de protecție civilă; 
solicită introducerea unei componente de 
răspuns la provocările comune provocate 
de schimbările climatice;

Or. pt

Amendamentul 324
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială; solicită în acest sens măsuri de 
sprijin pentru împădurirea solurilor 
deteriorate, improprii pentru agricultură; 
subliniază importanța prevenirii exodului 
rural și consideră că sunt esențiale 
investițiile în ecosistemele de afaceri care 
să utilizeze în mod sustenabil resursele 
locale disponibile, creând locuri de 
muncă și oportunități în zonele rurale 
respective;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent și mai intens, cauzând daune 
pădurilor din UE; evidențiază, în acest 
context, necesitatea de a preîntâmpina mai 
bine astfel de evenimente crescând 
reziliența pădurilor, de exemplu prin 
întărirea punerii în aplicare a unei 
gestionări forestiere sustenabile și active, 
prin cercetare și inovare, și oferind 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială; evidențiază necesitatea unor 
acțiuni concrete și eficiente în strategiile 
și planurile de adaptare la schimbările 
climatice, încorporând sinergiile dintre 
atenuare și adaptare;

Or. en

Amendamentul 326
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
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evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială; de exemplu, prin intermediul 
Mecanismului de protecție civilă sau a 
Fondului de Solidaritate al UE; insistă să 
nu se recurgă la ingineria genetică, nici 
prin transgeneză, nici prin mutageneză, 
ca tehnică de adaptare a pădurilor 
europene;

Or. fr

Amendamentul 327
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, care 
ar putea permite să fie optimizată 
adaptabilitatea pădurilor noastre, în 
special printr-o mai bună selecție a 
semințelor; insistă, de asemenea, asupra 
importanței de a implementa mecanisme 
mai bune de sprijinire a zonelor și 
proprietăților afectate, astfel încât acestea 
să poată fi readuse în starea lor inițială;

Or. fr
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Amendamentul 328
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu printr-o adaptare dinamică la 
schimbările climatice, printr-o gestionare 
mai în simbioză cu natura, și oferind 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială; constată că plantațiile de mono-
esențe sunt mai puțin rezistente la 
dăunători și la boli, precum și la secetă și 
incendii și, prin urmare, nu ar trebui să 
fie sprijinite din fonduri UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
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evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența, inclusiv 
climatică, pădurilor, de exemplu prin 
cercetare și inovare, și oferind mecanisme 
mai bune de sprijinire a zonelor și 
proprietăților afectate, cum ar fi fonduri 
speciale pentru catastrofe naturale, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

Or. de

Amendamentul 330
Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile sunt deja vizibile în 
prezent și se vor face simțite mai intens în 
viitor, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială, inclusiv prin intervenții cu 
caracter extraordinar, cum ar fi prin 
Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene;

Or. it

Amendamentul 331
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile sunt mai frecvente 
și cauzează daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, 
schimbul de informații, cooperarea 
privind mijloacele de luptă împotriva 
dezastrelor naturale și oferind mecanisme 
mai bune de sprijinire a zonelor și 
proprietăților afectate, astfel încât acestea 
să poată fi readuse în starea lor inițială;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin încurajarea pășunatului 
în păduri și prin transformarea pădurilor 
expuse riscurilor în zone agroforestiere, 
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încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

prin mai multă cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, pentru a 
le proteja și a le readuce în starea lor 
inițială;

Or. en

Amendamentul 333
Marlene Mortler, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE 
și că acest lucru va necesita în viitor o 
gestionare a riscurilor și a crizelor 
adaptată la fiecare scenariu; evidențiază, 
în acest context, necesitatea de a 
preîntâmpina mai bine astfel de evenimente 
crescând reziliența pădurilor, de exemplu 
prin cercetare și inovare, și oferind 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
proprietarilor de păduri pentru ca aceștia 
să aplice măsuri de prevenire și de 
readucere în starea inițială a zonelor și 
proprietăților afectate, astfel încât acestea 
să poată fi readuse în starea lor inițială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a elabora instrumente de gestionare a 
riscului pentru a se pregăti și a 
preîntâmpina astfel de evenimente 
crescând reziliența pădurilor, de exemplu 
prin cercetare și inovare, și oferind 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială;

Or. en
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Amendamentul 336
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin adaptarea exploatării 
silvice, prin cercetare și inovare, și oferind 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială;

Or. sl

Amendamentul 337
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a elabora instrumente de gestionare a 
riscului pentru a se pregăti și a 
preîntâmpina astfel de evenimente 
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oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

crescând reziliența pădurilor, de exemplu 
prin cercetare și inovare, și a oferi 
mecanisme mai bune de sprijinire a zonelor 
și proprietăților afectate, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice și ca rezultat al 
schimbărilor provocate de om, perturbările 
naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

Or. en

Amendamentul 339
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 

17. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, perturbările 
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naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme mai bune de sprijinire a 
zonelor și proprietăților afectate, astfel 
încât acestea să poată fi readuse în starea 
lor inițială;

naturale, cum ar fi secetele, inundațiile, 
furtunile, infestările cu dăunători, 
eroziunea și incendiile, vor apărea mai 
frecvent, cauzând daune pădurilor din UE; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a preîntâmpina mai bine astfel de 
evenimente crescând reziliența pădurilor, 
de exemplu prin cercetare și inovare, și 
oferind mecanisme și instrumente 
financiare mai bune de sprijinire a zonelor 
și a proprietarilor afectați, astfel încât 
acestea să poată fi readuse în starea lor 
inițială și adaptate;

Or. de

Amendamentul 340
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază faptul că strategiile 
eficiente de adaptare vor fi esențiale 
pentru reducerea efectelor negative ale 
schimbărilor climatice asupra incendiilor 
forestiere și a efectelor lor negative 
asupra economiei rurale, a biodiversității 
și a furnizării de servicii ecosistemice; 
subliniază necesitatea de a dispune de mai 
multe resurse și de a dezvolta o gestionare 
a incendiilor bazată pe date științifice, 
precum și necesitatea unui proces 
decizional în cunoștință de cauză cu 
privire la riscuri pentru a aborda combate 
efectele schimbărilor climatice asupra 
pădurilor, ținând seama de cauzele 
socioeconomice, climatice și de mediu ale 
incendiilor forestiere;

Or. en

Amendamentul 341
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Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. observă că agrosilvicultura, 
cultivarea combinată a arborilor și a 
culturilor agricole și/sau o combinație de 
pomicultură și creșterea animalelor ar 
putea reduce incendiile forestiere, în 
special în țările mediteraneene; 
subliniază, de asemenea, importanța unei 
rețele extinse și bine întreținute de 
drumuri forestiere și a inspectării regulate 
a pădurilor pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor forestiere, evitându-se astfel 
eliberarea nedorită de carbon, care 
afectează clima; subliniază că ar trebui 
sporite posibilitățile de control al 
dăunătorilor pe suprafețe mari;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită statul sau pe actorii 
regionali responsabili cu administrarea 
pădurilor să sprijine fie cu resurse 
adecvate, fie cu cunoștințe specializate 
repopularea pădurilor de-a lungul 
râurilor, după caz, cu părțile interesate de 
la nivel local și/sau de specialitate, cu 
scopul de a crea habitate biodiverse, după 
crearea cărora vor fi realizate servicii 
ecologice, cum ar fi absorbția de 
substanțe nocive, care circulă prin apele 
subterane;
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Or. en

Amendamentul 343
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că este important să se 
dispună de resurse financiare suficiente, 
atât pentru prevenirea și gestionarea 
riscurilor la care sunt expuse pădurile, 
cum ar fi incendiile sau paraziții, dar și 
pentru mărirea rezilienței pădurilor 
noastre la schimbările climatice;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită, prin urmare, Comisia și 
statele membre să instituie un mecanism 
de urgență pentru a se asigura că, după 
producerea daunelor, lemnul mai puțin 
valoros poate fi utilizat astfel încât să 
ajute silvicultorii, precum și să contribuie 
la protecția climei;

Or. de

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. având în vedere riscul crescut 
îngrijorător de incendii forestiere în 
Europa, invită Comisia Europeană să 
includă un sprijin pentru pășunatul de 
pădure în cadrul măsurii agroforestiere și 
să încurajeze statele membre să o pună în 
aplicare în cadrul viitorului program de 
dezvoltare rurală;

Or. en

Amendamentul 346
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de importanța unei strategii 
solide a UE pentru păduri după 2020, 
pentru a combate dezastrele naturale, 
cum ar fi seceta și incendiile; recunoaște 
rolul pozitiv al mecanismului UE de 
protecție civilă în furnizarea de asistență 
în cazul unor catastrofe precum incendiile 
forestiere;

Or. en

Amendamentul 347
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază avantajele oferite de 
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mozaicuri eterogene de peisaj, mai 
degrabă decât de către zonele omogene 
vaste de păduri, asupra biodiversității, 
îmbunătățirii serviciilor ecosistemice, 
rezilienței la schimbările climatice și 
prevenirii incendiilor forestiere; consideră 
că este esențial să se promoveze și să se 
sprijine menținerea mozaicurilor 
agroforestiere care, prin crearea unor 
discontinuități în ocuparea 
terenurilor, aduc beneficii gestionării 
pădurilor și contribuie la combaterea 
răspândirii incendiilor forestiere, 
promovând în același timp diversificarea 
economică și ocuparea umană în 
teritoriile cu o densitate foarte scăzută;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită statele membre în care 
produsele forestiere secundare joacă un 
rol socioeconomic important să elaboreze 
și să consolideze orientările sau, dacă este 
cazul, legislația națională cu privire la 
practicarea acestor activități;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. invită statele membre să elaboreze 
inițiative pentru menținerea și, după caz, 
crearea de păduri HCV cu mecanismele și 
instrumentele necesare pentru stimularea 
și compensarea, după caz, a proprietarilor 
de păduri, astfel încât cunoștințele și 
știința să poată avansa în ceea ce privește 
aceste păduri, pe lângă conservarea 
habitatelor naturale;

Or. en

Amendamentul 350
Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone; subliniază importanța unei integrări 
pragmatice a conservării naturii în 
gestionarea sustenabilă a pădurilor fără 
extinderea zonelor protejate și fără sarcini 
administrative și financiare suplimentare, 
sprijină crearea de rețele pe baza 
inițiativelor în acest sens ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 351
Ivan David, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone; subliniază importanța unei integrări 
pragmatice a conservării naturii în 
gestionarea sustenabilă a pădurilor fără 
extinderea zonelor protejate și fără sarcini 
administrative și financiare suplimentare, 
sprijină crearea de rețele pe baza 
inițiativelor în acest sens ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 352
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone; invită Comisia să sprijine mai intens 
aceste investiții în gestionarea durabilă a 
pădurilor, refacerea și reîmpădurirea 
peisajelor și a ecosistemelor degradate;

Or. pt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea adecvată a 
unor astfel de zone; reiterează faptul că, în 
anumite cazuri, poate fi necesară o 
protecție strictă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000 în care 
există posibilitatea de a oferi societății 
multiple servicii ecosistemice, inclusiv 
materii prime ; observă totuși că sunt 
necesare resurse financiare suficiente 
pentru gestionarea unor astfel de zone;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 18



PE650.406v02-00 32/100 AM\1207224RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; 
încurajează continuarea cercetărilor 
privind relația dintre biodiversitate și 
reziliență; observă totuși că sunt necesare 
consiliere tehnică și resurse financiare noi 
pentru gestionarea unor astfel de zone;

Or. en

Amendamentul 356
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța măririi numărului de situri 
Natura 2000, în conformitate cu 
solicitarea exprimată de Parlament în 
rezoluția sa referitoare la biodiversitate; 
observă totuși că sunt necesare resurse 
financiare suficiente pentru gestionarea 
unor astfel de zone;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 18. recunoaște rolul biodiversității în 
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menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone; subliniază că pierderile economice 
cauzate de măsurile de protecție ar trebui 
să fie compensate în mod echitabil;

Or. en

Amendamentul 358
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone;

18. recunoaște rolul biodiversității în 
menținerea sănătății și rezilienței 
ecosistemelor forestiere; reliefează 
importanța siturilor Natura 2000; observă 
totuși că sunt necesare resurse financiare 
suficiente pentru gestionarea unor astfel de 
zone și a asigura respectarea lor;

Or. en

Amendamentul 359
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că protecția, 
reîmpădurirea și împădurirea cu specii de 
arbori adecvate pentru amplasament și 
mediu ar trebui să facă obiectul oricărei 



PE650.406v02-00 34/100 AM\1207224RO.docx

RO

strategii viitoare a UE pentru păduri; 
subliniază că obiectivele UE sunt 
necesare pentru a realiza refacerea 
pădurilor degradate, astfel încât acestea 
să își recupereze toate funcționalitățile 
ecologice; constată că practicile de 
gestionare apropiate de natură sunt cele 
mai în măsură să atingă aceste obiective; 
invită Comisia Europeană să mobilizeze 
fonduri suplimentare față de bugetul PAC 
pentru atingerea acestor obiective;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea de a 
promova și consolida gestionarea 
resurselor silvice aproape de natură, o 
abordare care presupune protecția 
pădurilor și conservarea lor, creșterea 
diversității speciilor de floră și faună 
locală și stabilirea unui echilibru 
ecosistemic (a se vedea bunele practici 
promovate de Universitatea de silvicultură 
din Slovenia), dar observă că această 
metodă de gestionare a pădurilor necesită, 
de asemenea, stimulente financiare;

Or. sl

Amendamentul 361
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia să abordeze 
deficiențele gestionării durabile a 
pădurilor (GDP) atunci când elaborează 
criterii ale UE cu indicatori de referință și 
praguri concrete, de exemplu cu privire la 
cantitatea de lemn mort, suprafața de 
păduri din rețelele Natura 2000, cu un 
plan de gestionare și utilizarea 
silviculturii cu impact redus;

Or. en

Amendamentul 362
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază necesitatea de a proteja 
pădurile seculare din UE; constată că nu 
există o definiție la nivelul UE a 
pădurilor seculare și invită Comisia să 
introducă o astfel de definiție în viitoarea 
strategie a UE pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 363
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. invită Comisia să propună o 
legislație cuprinzătoare privind starea 
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ecologică a ecosistemelor UE, inclusiv a 
tuturor pădurilor, și să stabilească un 
obiectiv de 30 % din pădurile protejate ale 
UE cu o stare ecologică favorabilă în 
2030;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile desfășurate de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinite de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, în vederea 
ajungerii la un acord paneuropean 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
privind pădurile;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 365
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile desfășurate de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinite de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură, în vederea ajungerii la un 
acord paneuropean obligatoriu din punct de 
vedere juridic privind pădurile;

19. constată că negocierile desfășurate 
de Comisia Economică pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite și sprijinite 
de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură pentru un acord 
paneuropean obligatoriu din punct de 
vedere juridic privind pădurile au eșuat; 
continuă, cu toate acestea, să fie în 
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favoarea unor instrumente solide de 
stimulare a gestionării durabile a 
pădurilor la nivel paneuropean și 
mondial;

Or. de

Amendamentul 366
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile desfășurate de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinite de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, în vederea 
ajungerii la un acord paneuropean 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
privind pădurile;

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile în vederea ajungerii la un acord 
paneuropean obligatoriu din punct de 
vedere juridic privind pădurile;

Or. en

Amendamentul 367
Ivan David

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile desfășurate de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinite de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, în vederea 
ajungerii la un acord paneuropean 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
privind pădurile;

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile în vederea ajungerii la un acord 
paneuropean obligatoriu din punct de 
vedere juridic privind pădurile, fără 
Federația Rusă, care s-a retras din 
procesul de negociere;
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Or. en

Amendamentul 368
Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile desfășurate de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinite de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, în vederea 
ajungerii la un acord paneuropean 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
privind pădurile;

19. invită Comisia să sprijine 
negocierile pentru a ajunge la un acord 
paneuropean obligatoriu din punct de 
vedere juridic privind pădurile fără 
Federația Rusă, care s-a retras din 
procesul de negociere;

Or. en

Amendamentul 369
Simone Schmiedtbauer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să îmbunătățească 
sustenabilitatea sectorului forestier;

20. încurajează încheierea procesului în 
curs de dezvoltare a unei abordări 
sustenabile care să nu se axeze pe utilizarea 
finală, cu strânsa implicare a Comitetului 
forestier permanent și a statelor membre, 
pe baza abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să îmbunătățească 
sustenabilitatea sectorului forestier; 
recunoaște, în același timp, că sectorul 
forestier din UE funcționează deja la cele 
mai înalte standarde de sustenabilitate; ia 
act de faptul că competitivitatea lemnului, 
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în comparație cu alte materii prime, nu 
trebuie să mai fie subminată de criteriile 
de sustenabilitate pentru biomasa 
forestieră, ci trebuie să fie restabilită prin 
acțiuni specifice;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să 
îmbunătățească sustenabilitatea sectorului 
forestier;

20. subliniază că un număr tot mai 
mare de politici europene abordează 
problema pădurilor din direcții diferite; 
încurajează încheierea procesului în curs 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să asigure 
sustenabilitatea biomasei forestiere și 
coerența intersectorială a politicilor UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 20. încurajează încheierea procesului în 
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de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să 
îmbunătățească sustenabilitatea sectorului 
forestier;

curs de dezvoltare a unei abordări 
sustenabile care să nu se axeze pe utilizarea 
finală, cu strânsa implicare a Comitetului 
forestier permanent și a statelor membre, 
pe baza abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să asigure 
sustenabilitatea materialelor provenite din 
biomasa forestieră; subliniază că este 
important să se utilizeze instrumentele 
dezvoltate pe piață, cum ar fi sistemele de 
certificare forestieră care există, ca 
mijloace adecvate de a verifica 
sustenabilitatea resurselor forestiere, și 
încurajează utilizarea acestor 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 372
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să 
îmbunătățească sustenabilitatea 
sectorului forestier;

20. încurajează detașarea de proces 
pentru a dezvolta o abordare sustenabilă 
și a stabili criterii de sustenabilitate bazate 
pe tipul de stoc utilizat;

Or. en

Amendamentul 373
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Marlene Mortler, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să îmbunătățească 
sustenabilitatea sectorului forestier;

20. încurajează încheierea procesului în 
curs de dezvoltare a unei abordări 
sustenabile care să nu se axeze pe utilizarea 
finală, cu strânsa implicare a Comitetului 
forestier permanent și a statelor membre, 
pe baza abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să îmbunătățească 
sustenabilitatea sectorului forestier și ar 
putea recompensa realizările legate de 
ecosistem, în special realizările 
importante din punct de vedere social și 
legate de climă ale pădurilor;

Or. de

Amendamentul 374
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează încheierea procesului 
de dezvoltare a unei abordări sustenabile 
care să nu se axeze pe utilizarea finală, cu 
strânsa implicare a Comitetului forestier 
permanent și a statelor membre, pe baza 
abordării în două etape a Directivei 
reformate privind energia din surse 
regenerabile; consideră că abordarea în 
două etape ar putea fi utilizată în cadrul 
altor politici ce urmăresc să 
îmbunătățească sustenabilitatea sectorului 
forestier;

20. încurajează încheierea procesului în 
curs de dezvoltare a unei abordări 
sustenabile, instituit de actuala Strategie a 
UE pentru păduri1a, care să nu se axeze pe 
utilizarea finală, cu strânsa implicare a 
Comitetului forestier permanent și a 
statelor membre; consideră că el ar trebui 
să se bazeze pe abordarea în două etape a 
Directivei reformate privind energia din 
surse regenerabile, deoarece această 
abordare ar putea fi utilizată în cadrul altor 
politici, având în vedere sustenabilitatea 
sectorului forestier;
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_________________
1a COM(2013)659 O nouă strategie a UE 
pentru păduri și sectorul forestier

Or. en

Amendamentul 375
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea și îmbunătățirea măsurilor 
din domeniul forestier în PAC 2021-2027; 
subliniază necesitatea creșterii 
contribuției din partea autorităților 
regionale și locale și intensificarea 
cooperării între diferitele niveluri de 
guvernanță în vederea îmbunătățirii 
impactului PAC asupra mediului și 
climei; evidențiază că sunt necesare alte 
mecanisme de finanțare ale UE accesibile, 
bine coordonate și relevante; insistă 
asupra faptului că un procent important 
al bugetului viitorului PAC este destinat 
climei și mediului și biodiversității; 
recomandă statelor membre să includă în 
planurile lor strategice măsuri care să 
vizeze programe de împăduriri; de 
asemenea, atrage atenția asupra faptului 
că sectorul forestier ar trebui să 
beneficieze și resursele multiple de 
finanțare atât din cadrul fondurilor 
structurale cât și din programele Orizont, 
Erasmus+, LIFE+”;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027, cu 
posibilitatea de a adăuga activități 
forestiere pentru mai multe măsuri decât 
în prezent; evidențiază că sunt necesare 
alte mecanisme de finanțare ale UE 
accesibile, bine coordonate și relevante; 
este preocupat, în același timp, de faptul 
că măsurile orizontale din cadrul 
programului de dezvoltare rurală, cum ar 
fi „Tinerii fermieri”, nu includ activități 
forestiere, cel puțin în unele state 
membre; acest lucru este ilogic, deoarece 
investițiile în sectorul forestier necesită 
adesea investiții masive, ele devenind 
rentabile doar după o perioadă de câțiva 
ani;

Or. en

Amendamentul 377
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază, 
de asemenea, că sunt necesare alte 
mecanisme de finanțare ale UE accesibile, 
bine coordonate și relevante, cum ar fi 
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instrumentele financiare sau sprijinul 
Băncii Europene de Investiții; aceste 
mecanisme ar putea oferi un sprijin 
esențial pentru investiții și servicii de 
stocare și sechestrare a carbonului în 
cadrul gestionării durabile a pădurilor, în 
perfectă coerență cu Pactul verde;

Or. fr

Amendamentul 378
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri, însă contată 
că puține state membre aplică aceste 
măsuri; încurajează continuitatea măsurilor 
din domeniul forestier în PAC 2021-2027, 
cu un accent deosebit pe sprijinirea 
tranziției către practici mai sustenabile de 
stimulare a biodiversității, cum ar fi 
acoperirea continuă și practicile de 
gestionare apropiată de natură a 
pădurilor; evidențiază că sunt necesare alte 
mecanisme de finanțare ale UE accesibile, 
bine coordonate și relevante;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază 
că sunt necesare alte mecanisme de 
finanțare ale UE accesibile, bine 
coordonate și relevante;

21. subliniază că este deosebit de 
important să se asigure condiții de piață 
bune și competitive în cadrul Uniunii 
pentru a dezvolta cu succes o bioeconomie 
circulară sustenabilă; subliniază că este 
important să se pună în aplicare pe deplin 
Strategia UE pentru păduri; ia act de 
rolul de sprijin pe care îl pot juca 
mecanismele de finanțare ale UE 
accesibile, bine coordonate și relevante, 
ținând seama de caracterul pe termen 
lung al sectorului forestier;

Or. en

Amendamentul 380
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante; subliniază că este necesar să se 
reducă sarcina administrativă în cadrul 
măsurilor UE în domeniul forestier și, în 
general, în domeniul ajutoarelor de stat, 
de exemplu, prin permiterea exceptărilor 
pe categorii pentru a reacționa prompt la 
provocările cu care se confruntă pădurile;

Or. en

Amendamentul 381
Ivan David, Gilles Lebreton
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante; subliniază că este necesar să se 
reducă sarcina administrativă în cadrul 
măsurilor UE în domeniul forestier și, în 
general, în domeniul ajutoarelor de stat, 
de exemplu, prin permiterea exceptărilor 
pe categorii pentru a reacționa prompt la 
provocările cu care se confruntă pădurile;

Or. en

Amendamentul 382
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante; în următoarea PAC, ar trebui 
să se acorde prioritate și cunoștințelor 
privind sectorul forestier și protecția 
pădurilor, inclusiv inovării și digitalizării, 
precum și transferului de cunoștințe;

Or. en
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Amendamentul 383
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază 
că sunt necesare alte mecanisme de 
finanțare ale UE accesibile, bine 
coordonate și relevante;

21. subliniază importanța unei reforme 
a PAC pentru a asigura protejarea 
ecosistemelor, conservarea biodiversității, 
conservarea resurselor de apă, 
conservarea și restaurarea calității 
biologice a solului și adaptarea la 
schimbările climatice; subliniază rolul 
esențial al pădurilor în realizarea 
obiectivelor; solicită ca PAC să sprijine pe 
deplin potențialul agrosilviculturii, în 
special al sistemelor silvopastorale, în 
punerea în aplicare a Strategiei UE 
pentru păduri;

Or. fr

Amendamentul 384
Simone Schmiedtbauer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; ia act de 
faptul că, deși PAC este un mecanism de 
control adaptat, el este inadecvat ca 
instrument pentru depășirea crizei 
climatice cu care se confruntă pădurile și, 
prin urmare, evidențiază că sunt necesare 
alte mecanisme de finanțare ale UE 
accesibile, bine coordonate și relevante;

Or. de
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Amendamentul 385
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante, inclusiv posibile scheme de 
plată pentru serviciile ecosistemice, bazate 
pe voluntariat;

Or. en

Amendamentul 386
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027, sprijinite de 
un buget adecvat pentru a atinge 
obiectivele sectorului forestier al UE; 
evidențiază că sunt necesare alte 
mecanisme de finanțare ale UE accesibile, 
bine coordonate și relevante;

Or. en

Amendamentul 387
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Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor în domeniul forestier și 
agroforestier din cadrul PAC și a altor 
măsuri forestiere în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri; încurajează continuitatea 
măsurilor din domeniul forestier în PAC 
2021-2027; evidențiază că sunt necesare 
alte mecanisme de finanțare ale UE 
accesibile, bine coordonate și relevante;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC, forestiere și agroforestiere 
în aplicarea Strategiei UE pentru păduri; 
încurajează continuitatea măsurilor din 
domeniul forestier și agroforestier în PAC 
2021-2027; evidențiază că sunt necesare 
alte mecanisme de finanțare ale UE 
accesibile, bine coordonate și relevante;

Or. en

Amendamentul 389
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea și 
finanțarea Strategiei UE pentru păduri; 
încurajează continuitatea măsurilor din 
domeniul forestier în PAC 2021-2027; 
evidențiază că sunt necesare alte 
mecanisme de finanțare ale UE accesibile, 
bine coordonate și relevante;

Or. fi

Amendamentul 390
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța crucială a 
măsurilor PAC și forestiere în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri; încurajează 
continuitatea măsurilor din domeniul 
forestier în PAC 2021-2027; evidențiază că 
sunt necesare alte mecanisme de finanțare 
ale UE accesibile, bine coordonate și 
relevante;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 391
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază valoarea și potențialul 
sistemelor agroforestiere extinse recent 
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instituite și a celor tradiționale pentru 
producția agricolă, diversificare, inclusiv 
în scopul bioeconomiei, sechestrării 
carbonului, prevenirii deșertificării și 
reducerii presiunii asupra ecosistemelor 
forestiere; regretă că politica agricolă 
comună nu a permis menținerea 
sistemelor agroforestiere existente; ia act 
cu îngrijorare de dispariția la scară largă 
în curs a sistemului agroforestier 
mediteraneean de înaltă valoare, și 
solicită modificarea de urgență a 
legislației, pentru a facilita regenerarea și 
refacerea celor existente, precum și 
crearea altora noi; invită Comisia să 
coordoneze strategia UE pentru păduri cu 
strategia „De la fermă la consumator” 
pentru a atinge aceste obiective;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. ia act de progresele făcute în ceea 
ce privește valorificarea serviciilor 
ecosistemice în cadrul inițiativei de 
cartografiere și evaluare a ecosistemelor 
și a serviciilor acestora; subliniază, cu 
toate acestea, că nu există în prezent o 
remunerație adecvată pentru furnizarea 
de servicii ecosistemice, cum ar fi 
sechestrarea emisiilor de CO2 , 
promovarea biodiversității sau 
îmbunătățirea solului și că silvicultorii 
care se concentrează pe transformarea în 
consecință a pădurilor lor ar putea, în 
prezent, să își gestioneze pădurile în 
pierdere, în ciuda furnizării unor servicii 
ecosistemice substanțiale; invită Comisia 
și statele membre să exploreze 
posibilitățile de a stimula și remunera în 
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mod corespunzător serviciile legate de 
climă, biodiversitate și alte servicii 
ecosistemice, pentru a permite o conversie 
forestieră viabilă din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 393
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că este necesară o 
definiție a agrosilviculturii care să 
cuprindă diferitele tipuri de sisteme 
agroforestiere, inclusiv pășunile; solicită 
ca orice combinație deliberată și 
controlată/gestionată de vegetație 
alcătuită din arbori și/sau arbuști, 
indiferent dacă este sălbatică sau 
cultivată, plantată sau spontană, și 
producție vegetală, animală sau mixtă, 
indiferent de distribuția speciilor 
lemnoase pe parcela în cauză, să fie 
recunoscute ca sisteme agroforestiere;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. ia act de provocarea pe care o 
reprezintă atât pentru fermieri, cât și 
pentru administratori, identificarea și 
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monitorizarea conservării elementelor de 
peisaj, în special a celor care vizează 
protejarea vegetației rare de lemn; invită 
Comisia Europeană să reducă și să 
simplifice cerințele administrative, pentru 
a stimula promovarea și conservarea 
vegetației lemnoase legate de politicile 
privind elementele de peisaj, asociate cu 
plățile aferente pilonului I și pilonului II;

Or. en

Amendamentul 395
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază beneficiile pe care le 
implică asocierea pășunatului și a 
gestionării pădurilor, în special în ceea ce 
privește reducerea riscului de incendiu și 
a costurilor de întreținere a pădurilor prin 
controlul biomasei, protecția solului și 
îmbunătățirea fertilității solului; 
consideră că cercetarea și transferul de 
cunoștințe către practicieni în ceea ce 
privește tehnicile de pășunat sustenabile 
sunt esențiale pentru a garanta 
regenerarea pădurilor pe termen lung și 
produse forestiere de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 396
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că Uniunea ar trebui să 
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aloce suficiente fonduri pentru măsurile 
legate de sectorul forestier, care să 
corespundă noilor așteptări din acest 
sector, inclusiv să investească în 
dezvoltarea zonelor forestiere și în 
îmbunătățirea viabilității pădurilor, 
menținând rețelele de drumuri forestiere, 
tehnologia forestieră, inovarea și 
prelucrarea și utilizarea produselor 
forestiere;

Or. fi

Amendamentul 397
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că gestionarea 
sustenabilă a pădurilor ar trebui să ocupe 
un loc important în planuri strategice ale 
PAC, având în vedere contribuția acestora 
la combaterea schimbărilor climatice, 
rolul lor în conservarea biodiversității, în 
stocarea CO2, în protecția apei și a 
solului, precum și contribuția lor la 
dezvoltarea rurală, la creștere și la 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită statelor membre să alinieze 
diferitele strategii și planuri de gestionare 
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a pădurilor, astfel încât obiectivele 
respective să poată fi respectate și 
corectate în consecință, în timp util, în loc 
să creeze mozaicuri administrative, care 
amenință atingerea obiectivelor stabilite 
în aceste documente strategice;

Or. en

Amendamentul 399
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază rolul Băncii Europene 
de Investiții în stimularea investițiilor în 
proiecte forestiere, care vizează 
gestionarea durabilă a pădurilor și 
prevenirea și reducerea incendiilor 
forestiere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța unei 
cooperări consolidate între statele 
membre pentru a spori beneficiile noii 
strategii pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 401
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Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră că diferitele elemente 
ale agrosilviculturii sunt componente de 
sine stătătoare ale agriculturii; solicită ca 
elementele agroforestiere să fie 
recunoscute ca terenuri agricole, sub 
formă de terenuri agricole agroforestiere, 
în special în Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a 
normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice care urmează a fi 
elaborate de statele membre în cadrul 
politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) 
și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și 
(UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului; subliniază 
serviciile ecosistemice furnizate de 
sistemele agroforestiere;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. ia act de aplicarea limitată a 
numeroaselor măsuri prevăzute în 
regulamentele UE pentru perioada de 
programare 2014-2020 aferentă 
dezvoltării rurale, menite să sprijine 
integrarea deliberată a vegetației 
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lemnoase în agricultură; solicită, prin 
urmare, Comisiei Europene să reunească 
diverse inițiative de promovare a 
agrosilviculturii în cadrul reformei 
politicii agricole comune post-2020, sub 
forma unei măsuri „agroforestiere” 
unice, care să promoveze utilizarea 
componentei lemnoase în sistemele 
agricole și forestiere;

Or. en

Amendamentul 403
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. regretă omiterea din propunerea 
privind PAC pentru perioada de 
programare 2021-2027 a agrosilviculturii; 
consideră că este esențial ca următorul 
regulament privind PAC să recunoască 
beneficiile agrosilviculturii și să continue 
să promoveze și să sprijine crearea, 
regenerarea, reînnoirea și întreținerea 
sistemelor agroforestiere; invită Comisia 
Europeană să promoveze adoptarea de 
către statele membre a unor măsuri de 
sprijin pentru agrosilvicultură în 
planurile lor strategice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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21b. invită Comisia Europeană și 
agențiile și centrele sale respective să 
investească, acolo unde este necesar, sau 
să intensifice cercetarea pentru a găsi o 
soluție la infestarea castanilor și a 
pădurilor cu Cryphonectria parasitica;

Or. en

Amendamentul 405
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. regretă că PAC este aproape 
singura sursă de sprijin al UE pentru 
ecosistemele forestiere și că reducerile 
suplimentare ale bugetului PAC ar avea 
un efect foarte negativ asupra investițiilor 
în gestionarea durabilă a pădurilor;

Or. en

Amendamentul 406
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. consideră că zonele agricole 
agroforestiere, sub toate formele lor, ar 
trebui sprijinite la fel ca toate zonele 
agricole definite în Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a normelor privind sprijinul 
pentru planurile strategice care urmează 
a fi elaborate de statele membre în cadrul 
politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) 
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și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și 
(UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului; subliniază că 
costurile de implementare și de conversie 
către un sistem agroforestier ar trebui să 
beneficieze de un ajutor specific în 
temeiul Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a 
normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice care urmează a fi 
elaborate de statele membre în cadrul 
politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) 
și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și 
(UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului; 

Or. fr

Amendamentul 407
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. consideră că sprijinirea sistemelor 
agroforestiere ar trebui consolidată prin 
noile programe ecologice ale PAC, pentru 
a recunoaște și a îmbunătăți contribuția 
acestora la prevenirea incendiilor 
forestiere și a eroziunii, a stocării CO2, a 
protecției apelor subterane și a unei 
producții de animale mai ecologice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. ia act de faptul că nu sunt alocate, 
în mod clar, fonduri specifice pentru a 
îmbunătăți gestionarea și refacerea 
terenurilor agroforestiere deja existente; 
solicită Comisiei Europene să integreze 
plăți de întreținere pentru 
agrosilvicultură, similare celor pentru 
terenurile împădurite/reîmpădurite;

Or. en

Amendamentul 409
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. consideră că statele membre ar 
trebui să stabilească numărul minim și 
maxim de arbori plantați pe hectar pentru 
sistemele agroforestiere, ținând seama de 
condițiile pedoclimatice locale și de 
necesitatea de a asigura utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole sau pentru 
erbivore; subliniază că numărul maxim 
de arbori pe hectar în sistemele 
agroforestiere, stabilite de statele membre, 
ar trebui să fie valabil numai pentru 
densitatea finală a sistemelor de producție 
agricolă; consideră, în acest context, că în 
primii ani ar trebui să fie permis ca o 
parcelă să fie plantată sau repopulată 
spontan, în mod foarte dens, fără ca 
eligibilitatea sa pentru sprijin să fie pusă 
sub semnul întrebării;

Or. fr
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Amendamentul 410
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. salută inițiativa anunțată de 
Comisie privind „exploatațiile forestiere 
de carbon”, care are scopul de a-i 
recompensa pe fermierii care se 
angajează în proiecte menite să reducă 
emisiile de CO2 sau să sporească 
capacitatea de stocare pentru a contribui 
la atingerea obiectivului privind „zero 
emisii de carbon” până în 2050, în 
contextul noului Pact verde;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. invită Comisia Europeană să 
sprijine promovarea recunoașterii 
produselor de înaltă calitate și a 
serviciilor ecosistemice pe care 
agrosilvicultura le oferă, printr-o 
promovare pe piață, o identificare 
agrosilvică sau etichetare 
corespunzătoare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21e. recunoaște că mulți fermieri nu au 
cunoștințe despre agrosilvicultură; 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene 
să promoveze programe de formare 
specializate la nivelul UE, pentru a 
sensibiliza agricultorii și agricultoarele cu 
privire la avantajele și practica integrării 
vegetației lemnoase în agricultură la 
scară locală, regională și mondială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21e. sprijină consolidarea organismelor 
de guvernanță relevante, în special a 
Comitetului forestier permanent și a 
Grupului de dialog civil pentru păduri și 
lemnul de plută, pentru a facilita 
schimbul de informații între statele 
membre, Comisia Europeană și părțile 
interesate;

Or. en

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21f. recunoaște capacitatea 
semnificativă a agrosilviculturii de a 
stimula productivitatea globală a biomasei 
și, prin urmare, încurajează Comisia 
Europeană să o considere drept o măsură 
productivă; subliniază că aceste 
ecosisteme mixte produc mai multă 
biomasă și absorb mai mult carbon din 
atmosferă și, prin urmare, încurajează 
promovarea sistemelor agroforestiere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21g. invită Comisia Europeană să 
aplice o cotă anuală de creștere maximă 
la nivelul UE (excluzând zonele protejate) 
pentru recoltarea lemnului în păduri, pe 
baza unor criterii naționale diferite;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21h. invită Comisia Europeană să ia în 
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considerare punerea în aplicare a unor 
tehnici forestiere progresive obligatorii la 
nivelul UE, de la neintervenția în zone 
strict protejate, la intervenții limitate, cum 
ar fi curățarea ecologică și în condiții de 
igienă în zonele tampon; regretă practicile 
nesustenabile și exploatarea forestieră 
ilegală în aceste zone în unele state 
membre; invită, de asemenea, statele 
membre să ia în considerare aplicarea 
unor sancțiuni severe pentru încălcările 
flagrante și o aplicare mai eficientă și 
rapidă a acestor sancțiuni;

Or. en

Amendamentul 417
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază rolul esențial al 
cercetării și inovării la nivel înalt, care 
stimulează contribuția pădurilor și 
sectorului forestier la depășirea 
provocărilor epocii în care trăim; 
reliefează importanța programelor UE de 
cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 418
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază rolul esențial al cercetării 22. subliniază rolul esențial al cercetării 
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și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă;

și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă; este convins că 
strategia UE pentru păduri ar trebui să 
prevadă promovarea și schimbul de bune 
practici și de rezultate în sectorul forestier 
și îmbunătățirea cooperării între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 419
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă;

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă; ia act de 
importanța cooperării transfrontaliere, a 
împărtășirii informațiilor și a schimbului 
de bune practici pentru a asigura 
creșterea unor păduri europene 
sănătoase; 

Or. en

Amendamentul 420
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă;

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim, de exemplu ajutând pădurile să se 
adapteze la schimbările climatice; 
reliefează importanța programelor UE de 
cercetare și inovare post-2020 și recunoaște 
rolul Comitetului permanent privind 
cercetarea agricolă;

Or. fi

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor și sectorului forestier 
la depășirea provocărilor epocii în care 
trăim; reliefează importanța programelor 
UE de cercetare și inovare post-2020 și 
recunoaște rolul Comitetului permanent 
privind cercetarea agricolă;

22. subliniază rolul esențial al cercetării 
și inovării la nivel înalt, care stimulează 
contribuția pădurilor, agro-pădurilor și 
sectorului forestier la depășirea 
provocărilor epocii în care trăim; reliefează 
importanța programelor UE de cercetare și 
inovare post-2020 și recunoaște rolul 
Comitetului permanent privind cercetarea 
agricolă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța unei mai 
bune comunicări privind importanța 
gestionării durabile a zonelor forestiere și 
a posibilității de a extinde, pune în 
aplicare și coordona campanii de 
informare privind natura 
multifuncțională a pădurilor și 
numeroasele beneficii economice, sociale 
și de mediu ale gestionării pădurilor la 
toate nivelurile relevante ale UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită continuarea finanțării 
pentru cercetarea privind solurile și rolul 
acestora în ceea ce privește reziliența și 
adaptarea pădurilor la schimbările 
climatice, protecția și stimularea 
biodiversității, precum și furnizarea altor 
servicii ecosistemice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. ia act de recomandarea Comisiei 
conform căreia o capitalizare puternică a 
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inovării de-a lungul lanțurilor valorice ar 
contribui la sprijinirea competitivității 
sectorului forestier1a; salută, în acest sens, 
angajamentul BEI de a aloca 50% din 
fondurile sale proiectelor legate de climă 
și subliniază oportunitățile pentru 
sectorul forestier, care joacă un rol 
important în ceea ce privește înlocuirea 
materialelor și energiilor din surse fosile;
_________________
1a COM(2018) 811 final, p.7

Or. en

Amendamentul 425
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; evidențiază 
faptul că Strategia UE pentru păduri ar 
trebui să influențeze contextul politic 
global, accentuând măsurile pentru 
stoparea defrișărilor de la nivel mondial și 
gestionarea durabilă a resurselor 
forestiere; atrage atenția că ar trebui 
elaborate inițiative de politică pentru a trata 
problemele din afara UE, punând accentul 
pe zona tropicală și pe cauzele din afara 
sectorului ale practicilor nesustenabile care 
afectează pădurile; insistă asupra 
necesității implementării măsurilor de 
trasabilitate a importurilor care să asigure 
că produsele importate nu sunt rezultatul 
defrișărilor de păduri sau al distrugerii 
habitatelor; subliniază necesitatea de a 
promova aplicarea Regulamentului UE 
privind lemnul și a planului de acțiune 
FLEGT (asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
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intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și ținând 
seama, în același timp, de gradul diferit de 
ambiție în ceea ce privește politica de 
mediu în diferite țări tropicale, precum și 
pe cauzele din afara sectorului ale 
practicilor nesustenabile care afectează 
pădurile; încurajează Comisia și statele 
membre ale Uniunii Europene să 
promoveze cooperarea cu țările terțe prin 
intermediul asistenței tehnice, al 
schimbului de informații și al bunelor 
practici pentru a consolida standarde de 
durabilitate mai înalte în ceea ce privește 
prezervarea, conservarea și utilizarea 
durabilă a pădurilor, precum și în 
sectoarele legate de păduri și în lanțurile 
lor valorice, promovând bioeconomia 
circulară; subliniază necesitatea de a 
promova aplicarea Regulamentului UE 
privind lemnul și a planului de acțiune 
FLEGT (asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

Or. en
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Amendamentul 427
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; subliniază că 
defrișările sunt încurajate chiar de 
alegerile Uniunii și că politica comercială 
a acesteia ar trebui să ia urgent în 
considerare această problemă; atrage 
atenția că ar trebui elaborate inițiative de 
politică pentru a trata problemele din afara 
UE, punând accentul pe zona tropicală și 
pe cauzele din afara sectorului ale 
practicilor nesustenabile care afectează 
pădurile, în special prin introducerea unui 
sistem de etichetare geografică, a unor 
certificări de sustenabilitate, precum și a 
unor interdicții de acces pe piața 
europeană pentru produsele care nu 
respectă normele în vigoare; subliniază 
necesitatea de a promova aplicarea 
Regulamentului UE privind lemnul și a 
planului de acțiune FLEGT (asigurarea 
respectării legislației, guvernarea și 
schimburile comerciale în domeniul 
forestier) pentru a preveni intrarea pe piața 
UE a lemnului provenit din surse ilegale 
sau nesustenabile, care reprezintă o 
concurență neloială pentru sectorul 
forestier european;

Or. fr

Amendamentul 428
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile, cum 
ar fi producția de soia, carne de vită, ulei 
de palmier și altele; reamintește în acest 
sens solicitarea adresată Comisiei în 
rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 
referitoare la Pactul ecologic european să 
prezinte fără întârziere o propunere de act 
legislativ european bazat pe obligația de 
diligență, cu scopul de a garanta existența 
unor lanțuri de aprovizionare sustenabile, 
care nu implică defrișări, pentru 
produsele introduse pe piața internă; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

Or. fr

Amendamentul 429
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
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pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a revizui 
Regulamentului UE privind lemnul și 
planul de acțiune FLEGT (asigurarea 
respectării legislației, guvernarea și 
schimburile comerciale în domeniul 
forestier) pentru a se putea preveni mai 
bine intrarea pe piața UE a lemnului 
provenit din surse ilegale; solicită Comisiei 
să propună o nouă legislație transversală 
privind cerințele referitoare la obligația de 
diligență pentru a garanta că fluxurile 
financiare și lanțurile de aprovizionare 
mondiale sprijină doar producția legală, 
durabilă și care nu implică defrișări și nu 
conduc la încălcarea drepturilor omului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 



AM\1207224RO.docx 73/100 PE650.406v02-00

RO

din surse ilegale; din surse ilegale; subliniază necesitatea ca 
SPUE să includă în mod cuprinzător 
acțiunile și obiectivele externe ale UE 
privind promovarea gestionării durabile a 
pădurilor în întreaga lume, atât la nivel 
bilateral, cât și prin procese multilaterale 
în domeniul pădurilor;

Or. en

Amendamentul 431
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. este preocupat de faptul că 
suprafața totală a pădurilor a scăzut mult 
din anii 1990; subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

Or. fr

Amendamentul 432
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările, 
exploatarea forestieră ilegală și 
degradarea pădurilor la nivel mondial, 
inclusiv în Europa, reprezintă probleme 
grave; atrage atenția că ar trebui elaborate 
și îmbunătățite inițiative de politică și 
mecanisme de punere în aplicare pentru 
a trata problemele din UE, punând accentul 
pe cauzele pierderii biodiversității în 
păduri cu impact asupra potențialului de 
reziliență și de adaptare, precum și pe 
exploatarea forestieră ilegală; subliniază 
necesitatea de a promova aplicarea 
Regulamentului UE privind lemnul și a 
planului de acțiune FLEGT (asigurarea 
respectării legislației, guvernarea și 
schimburile comerciale în domeniul 
forestier) pentru a preveni intrarea pe piața 
UE a lemnului provenit din surse ilegale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
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intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale; solicită cerințe concrete 
prin care să se evite o interpretare 
arbitrară a sistemului de diligență 
necesară al EUTR;

Or. en

Amendamentul 434
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului provenit 
din surse ilegale;

23. subliniază că defrișările și 
degradarea pădurilor la nivel mondial 
reprezintă probleme grave; atrage atenția 
că ar trebui elaborate inițiative de politică 
pentru a trata problemele din afara UE, 
punând accentul pe zona tropicală și pe 
cauzele din afara sectorului ale practicilor 
nesustenabile care afectează pădurile; 
subliniază necesitatea de a promova 
aplicarea Regulamentului UE privind 
lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, 
guvernarea și schimburile comerciale în 
domeniul forestier) pentru a preveni 
intrarea pe piața UE a lemnului exploatat 
ilegal;

Or. de

Amendamentul 435
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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23a. își exprimă îngrijorarea privind 
exploatarea forestieră ilegală în UE și 
recunoaște că aproape toate pădurile 
seculare primare au fost distruse; 
recunoaște nu numai că pădurile sunt 
amenințate, ci și că au existat acte de 
violență împotriva pădurarilor, care au 
legătură cu exploatarea forestieră ilegală; 
îndeamnă Comisia și statele membre să ia 
măsuri urgente cu privire la aceste 
chestiuni printr-o monitorizare atentă, 
prin punerea în aplicare a legislației UE 
existente și prin introducerea unor noi 
măsuri de prevenire a exploatării 
forestiere ilegale, pentru a-i trage la 
răspundere pe cei responsabili, precum și 
pentru a pune capăt atacurilor împotriva 
pădurarilor și a altor apărători ai naturii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. scoate în evidență importanța 
educației și a unei forțe de muncă 
competente și bine pregătite pentru a 
asigura implementarea în practică cu 
succes a metodelor durabile de gestionare 
a pădurilor; invită Comisia și statele 
membre să continue să aplice măsuri și să 
folosească instrumentele europene 
existente, cum ar fi Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul social 
european (FSE) și programele de educație 
europene din cadrul strategic „ET 2020”, 
pentru a sprijini reînnoirea generațiilor și 
a combate lipsa de forță de muncă din 
sectorul forestier;
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Or. en

Amendamentul 437
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită statele membre să încurajeze 
măsuri politice care permit utilizarea 
exclusivă a lemnului exploatat în mod 
legal și durabil în achizițiile lor publice de 
lemn, de produse din lemn și de biomasă 
pentru producerea de energie, în 
conformitate cu obiectivele de durabilitate 
ale UE, asigurând astfel lanțuri de 
aprovizionare care nu presupun defrișări, 
cu scopul de a reduce la minimum 
doborârea pădurilor tropicale;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea de a 
promova lanțuri de aprovizionare care să 
nu implice defrișări, acest lucru putând fi 
realizat prin introducerea unui sistem de 
certificare, consolidarea cooperării cu țări 
terțe și includerea unor dispoziții specifice 
privind gestionarea durabilă a pădurilor 
în acordurile comerciale dintre UE și 
partenerii săi mondiali;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. constată că digitalizarea și 
tehnologiile durabile contribuie în mod 
esențial la asigurarea unei valori 
adăugate în cadrul dezvoltării 
suplimentare a sectorului forestier; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze schimbul de tehnologie și de 
cunoștințe și să împărtășească bunele 
practici privind, de exemplu, gestionarea 
durabilă și activă a pădurilor;

Or. en

Amendamentul 440
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia și statele membre să 
lucreze la elaborarea unei etichete unice 
de certificare europeană, care să permită 
o informare mai clară a consumatorului 
european;

Or. fr

Amendamentul 441
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită ca importul de lemn 
obținut în mod ilegal să fie interzis în 
acordurile comerciale, cu aplicarea de 
sancțiuni în caz de încălcare a 
dispozițiilor;

Or. de

Amendamentul 442
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. insistă asupra necesității de a 
măsura impactul importurilor agricole ale 
Uniunii asupra defrișării și a celorlalte 
ecosisteme; insistă asupra necesității de a 
lua măsuri pentru a lupta împotriva 
defrișării de import și de a promova 
inițiative de aprovizionare și importuri 
fără defrișare, în temeiul concluziilor 
Consiliului agricultură-pescuit din 16 
decembrie 2019, subliniază că este 
important să se elaboreze măsuri de 
reglementare în acest sens, pentru ca 
niciun produs care nu ne respectă valorile 
să nu intre pe teritoriul european;

Or. fr

Amendamentul 443
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. subliniază importanța împărtășirii 
informațiilor și a formărilor pentru a 
sprijini tranziția către o gestionare 
durabilă a pădurilor; îndeamnă Comisia 
să sprijine pregătirea profesională a 
lucrătorilor și responsabililor forestieri, 
precum și servicii de consiliere eficiente și 
cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 444
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază că majoritatea 
cetățenilor europeni iubesc pădurile lor, 
dar au cunoștințe limitate cu privire la 
acestea; îndeamnă statele membre să 
includă educația privind protecția 
pădurilor și gestionarea durabilă a 
acestora în programele lor școlare;

Or. en

Amendamentul 445
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale 

24. subliniază că este necesar, pentru a 
asigura exploatarea sustenabilă, 
reconstituirea, protecția și conservarea 
pădurilor, precum și planificarea 
dezvoltării și îmbunătățirii gestionării 
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Comisiei; subliniază importanța unor 
informații echilibrate, fundamentate 
științific, care să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei 
eventuale politici a UE în domeniul 
forestier;

economiei forestiere, să se dezvolte un 
inventar european al pădurilor, combinat 
cu un sistem european de supraveghere al 
pădurilor, cu ajutorul Copernicus; 
subliniază rolul pe care îl poate juca un 
astfel de sistem european de supraveghere 
în aclimatizarea, adaptarea și migrația 
asistată a populațiilor de arbori în 
contextul schimbărilor climatice, prin 
studiul factorilor pertinenți (condițiile de 
mediu, fiziologia plantei, alcătuirea 
genetică a arboreturilor, polenizarea 
arborilor, dispersarea geografică a 
semințelor etc.);

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații și de 
monitorizare privind pădurile pentru 
Europa, aflat sub responsabilitatea comună 
a tuturor direcțiilor generale relevante ale 
Comisiei, capabil să furnizeze informații 
în timp real privind resursele forestiere, să 
verifice dacă rezervele naturale și copacii 
protejați sunt bine conservați, precum și 
să prevadă și să măsoare impactul 
dezastrelor și al perturbărilor naturale 
asupra stării și sănătății pădurilor; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

Or. en
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Amendamentul 447
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile și resursele forestiere 
pentru Europa, aflat sub responsabilitatea 
comună a tuturor direcțiilor generale 
relevante ale Comisiei; subliniază 
importanța unor informații echilibrate, 
fundamentate științific, care să fie însoțite 
de indicatori socioeconomici pentru 
dezvoltarea unei eventuale politici a UE în 
domeniul forestier pentru o mai bună 
vizibilitate a resurselor disponibile, o mai 
bună înțelegere și gestionare a 
perturbărilor naturale;

Or. fr

Amendamentul 448
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
în continuare la nivelul UE un sistem de 
informații privind pădurile pentru Europa, 
bazat pe sistemele deja existente și sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier; subliniază, în 
ceea ce privește creșterea daunelor 
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cauzate pădurilor de schimbările 
climatice, necesitatea de a dispune de 
informații comparabile și în timp util cu 
privire la astfel de daune;

Or. de

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier; constată că 
inventarele forestiere naționale reprezintă 
un instrument cuprinzător pentru a 
monitoriza resursele forestiere și a ține 
seama de considerațiile regionale;

Or. en

Amendamentul 450
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
în continuare la nivelul UE un sistem de 
informații privind pădurile pentru Europa 
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responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

(FISE), aflat sub responsabilitatea comună 
a tuturor direcțiilor generale relevante ale 
Comisiei care lucrează pe diversele teme 
incluse în FISE; consideră că acest 
instrument ar trebui coordonat la nivelul 
Strategiei UE pentru păduri; subliniază 
importanța unor informații echilibrate, 
fundamentate științific, care să fie însoțite 
de indicatori socioeconomici pentru 
dezvoltarea unei eventuale politici a UE în 
domeniul forestier;

Or. en

Amendamentul 451
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care 
să fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici 
a UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază necesitatea ca statele membre 
să furnizeze date detaliate și consecvente 
raportate în cadrul FISE; subliniază 
necesitatea unor date exacte și ușor de 
agregat privind pădurile UE, confirmate 
prin tehnologii de teledetecție; subliniază 
necesitatea de a se identifica pădurile 
seculare și virgine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale 
Comisiei; subliniază importanța unor 
informații echilibrate, fundamentate 
științific, care să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei 
eventuale politici a UE în domeniul 
forestier;

24. subliniază necesitatea de a menține 
sistemele de informații privind pădurile 
aflate sub responsabilitatea tuturor 
administrațiilor naționale competente; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici 
în domeniul forestier solicită ca aceste 
date să fie transmise actorilor vizați, cum 
ar fi federațiile de vânătoare sau camerele 
de agricultură, pentru a garanta o 
coordonare eficace a măsurilor luate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații în 
timp real, echilibrate și fundamentate 
științific cu privire la resursele forestiere 
europene, care să servească la realizarea 
de previziuni referitoare la impactul 
perturbărilor naturale și al consecințelor 
lor și să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei 
eventuale politici a UE în domeniul 
forestier;

Or. en



PE650.406v02-00 86/100 AM\1207224RO.docx

RO

Amendamentul 454
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a 
continua să se dezvolte la nivelul UE 
sistemul de informații privind pădurile 
pentru Europa, aflat sub responsabilitatea 
comună a tuturor direcțiilor generale 
relevante ale Comisiei; consideră că 
coordonarea acestui instrument trebuie să 
fie proiectată prin intermediul Strategiei 
UE pentru păduri; subliniază importanța 
unor informații echilibrate, fundamentate 
științific, care să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei 
eventuale politici a UE în domeniul 
forestier;

Or. pt

Amendamentul 455
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, precum și 
de control și informare transparentă a 
fluxurilor de material lemnos aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;
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Or. ro

Amendamentul 456
Marlene Mortler, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile și starea acestora pentru 
Europa, ca element al strategiei silvicole 
de după 2020, sub responsabilitatea 
comună a tuturor direcțiilor generale 
relevante ale Comisiei; subliniază 
importanța unor informații echilibrate, 
fundamentate științific, care să fie însoțite 
de indicatori socioeconomici pentru 
dezvoltarea unei eventuale politici a UE în 
domeniul forestier;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
în continuare la nivelul UE un sistem de 
informații privind pădurile pentru Europa, 
aflat sub responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei 
și plasat în cadrul Strategiei UE pentru 
păduri; subliniază importanța unor 
informații echilibrate, fundamentate 
științific, care să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei 
eventuale politici a UE în domeniul 
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forestier;

Or. en

Amendamentul 458
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici 
pentru dezvoltarea unei eventuale politici a 
UE în domeniul forestier;

24. subliniază necesitatea de a dezvolta 
la nivelul UE un sistem de informații 
privind pădurile pentru Europa, aflat sub 
responsabilitatea comună a tuturor 
direcțiilor generale relevante ale Comisiei; 
subliniază importanța unor informații 
echilibrate, fundamentate științific, care să 
fie însoțite de indicatori socioeconomici și 
de mediu pentru dezvoltarea unei eventuale 
politici a UE în domeniul forestier;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută tendința către digitalizare a 
sectorului și îndeamnă Comisia 
Europeană să aibă în vedere punerea în 
aplicare a unui mecanism digital de 
trasabilitate a lemnului la nivelul întregii 
UE pentru a aduna date, a asigura o 
transparență consecventă, a garanta o 
concurență echitabilă și a reduce 
comportamentele necompetitive și 
acțiunile dăunătoare deliberate în 



AM\1207224RO.docx 89/100 PE650.406v02-00

RO

domeniul comerțului cu lemn, atât în 
interiorul, cât și în afara UE, prin 
intermediul unui sistem de verificare; 
consideră, de asemenea, că un astfel de 
sistem de verificare ar îmbunătăți 
conformitatea, ar limita și ar combate 
frauda financiară, împiedicând, în același 
timp, practicile de cartel și eliminând 
fluxurile și operațiunile logistice de 
exploatare forestieră ilegală; este de 
părere că, în plus, acest sistem ar încuraja 
în continuare schimburile de bune 
practici cu statele membre care au pus 
deja în aplicare astfel de reforme la nivel 
național;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază rezultatele studiului de 
evaluare a impactului PAC asupra 
habitatelor, a peisajelor, a biodiversității, 
în care instrumentele și măsurile PAC 
sunt descrise drept contribuții 
semnificative la obiectivele în materie de 
biodiversitate, și încurajează explorarea 
modalităților de îmbunătățire a 
instrumentelor deja existente pentru a 
completa lacunele în materie de 
informații cu privire la o contribuție atât 
de valoroasă;

Or. en

Amendamentul 461
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reafirmă că conservarea 
ecosistemelor bogate în carbon, inclusiv a 
pădurilor, reprezintă o opțiune de răspuns 
cu impact imediat asupra schimbărilor 
climatice, spre deosebire de împădurire, 
reîmpădurire și restaurare, care necesită 
mai mult timp pentru a produce 
rezultate12a; solicită ca acțiunile de 
politică din UE să fie ghidate de acest 
principiu;
_________________
12a IPCC Climate Change and Land 
Report-Summary for Policymakers 
(Raportul IPCC privind schimbările 
climatice și terenurile - Rezumat pentru 
factorii de decizie), 2019

Or. en

Amendamentul 462
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază faptul că Comisia ar 
trebui să sprijine statele membre în ceea 
ce privește protecția pădurilor și 
gestionarea durabilă a acestora și solicită 
adoptarea unei legislații adecvate;

Or. de

Amendamentul 463
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
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Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită ca statele membre și actorii 
din industria exploatării lemnului 
contribuie substanțial pentru ca 
suprafețele defrișate să corespundă cu 
același număr de suprafețe împădurite.

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită o protecție strictă, care să 
acorde prioritate protecției pădurilor 
primare și seculare cu structura 
conservată, bogăției speciilor și zonelor 
adecvate în care aceste păduri continuă să 
existe, precum și să permită și să faciliteze 
restaurarea în zonele de mare valoare 
naturală care au fost cartografiate sau 
desemnate în acest scop;

Or. en

Amendamentul 465
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. solicită revizuirea unor părți 
relevante ale pachetului privind clima și 
energia, care nu reflectă datele științifice 
actualizate referitoare la ecosistemele 
forestiere, diferitele rezervoare de carbon 
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și valoarea lor reală pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, și care subminează rolul esențial 
al biodiversității pentru această adaptare, 
în cadrul Legii climei care a fost propusă;

Or. en

Amendamentul 466
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri 
post-2020; subliniază importanța 
implicării în paralel a părților interesate 
relevante în cadrul Grupului de dialog 
civil pentru păduri și lemnul de plută; 
îndeamnă Comisia să implice anual 
Parlamentul în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri;

25. îndeamnă Comisia să implice anual 
Parlamentul în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 467
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 

25. solicită ca sindicatele din industria 
lemnului, asociațiile de protecție a 
mediului, cei care exploatează terenurile 
agricole, pădurile și pășunile, precum și 
cetățenii să fie implicați în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; consideră că agențiile, organismele 
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păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

publice și întreprinderile de stat 
responsabile de gestionarea pădurilor 
statului ar trebui să fie obligate să ia în 
considerare propunerile organizațiilor 
sociale menționate mai sus și ale 
cetățenilor atunci când pun în aplicare 
măsuri care au scopul de a permite 
exploatarea sustenabilă, reconstituirea, 
protecția și conservarea pădurilor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 
păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

25. subliniază competența și rolul 
central al statelor membre în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020 și solicită Comitetului forestier 
permanent al Comisiei să sprijine statele 
membre în îndeplinirea acestei sarcini; 
subliniază importanța implicării în paralel a 
părților interesate relevante în cadrul 
Grupului de dialog civil pentru păduri și 
lemnul de plută; îndeamnă Comisia să 
implice anual Parlamentul în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 469
Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 25. invită Comitetul forestier 
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permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 
păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța menținerii 
reuniunilor regulate ale Grupului de 
dialog civil pentru păduri și lemnul de 
plută, mărind coordonarea și sinergiile cu 
Comitetul forestier permanent; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

Or. es

Amendamentul 470
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri 
post-2020; subliniază importanța 
implicării în paralel a părților interesate 
relevante în cadrul Grupului de dialog 
civil pentru păduri și lemnul de plută; 
îndeamnă Comisia să implice anual 
Parlamentul în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri;

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre și părților interesate relevante 
reprezentate în Grupul de dialog civil 
pentru păduri și lemnul de plută și în 
subgrupul de lucru pentru natură și 
păduri al Grupului de coordonare pentru 
biodiversitate și natură (CGBN) un rol 
central în pregătirea și aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri post-2020; 
îndeamnă Comisia să implice anual 
Parlamentul în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 471
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 
păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

25. invită Comisia să se asigure că 
statele membre au un rol central în 
pregătirea și aplicarea Strategiei UE pentru 
păduri post-2020 prin intermediul 
Comitetului forestier permanent; 
subliniază importanța implicării în paralel a 
părților interesate relevante în cadrul 
Grupului de dialog civil pentru păduri și 
lemnul de plută; îndeamnă Comisia să 
implice anual Parlamentul în aplicarea 
Strategiei UE pentru păduri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 
păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice anual Parlamentul în 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri;

25. invită Comitetul forestier 
permanent al Comisiei să acorde statelor 
membre un rol central în pregătirea și 
aplicarea Strategiei UE pentru păduri post-
2020; subliniază importanța implicării în 
paralel a părților interesate relevante în 
cadrul Grupului de dialog civil pentru 
păduri și lemnul de plută; îndeamnă 
Comisia să implice cel puțin anual 
Parlamentul în aplicarea Strategiei UE 
pentru păduri;

Or. en

Amendamentul 473
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. îndeamnă statele membre să 
prioritizeze menținerea unui învățământ 
profesional în domeniul meseriilor 
lemnului și al eco-construcțiilor de nivel 
înalt și să efectueze cheltuielile și 
investițiile publice necesare în acest sens, 
în scopul de a anticipa nevoile viitoare ale 
industriei europene a lemnului;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reamintește angajamentul 
Comisiei de a stabili o toleranță zero 
pentru neconformitate; subliniază că o 
serie de proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor deschise în 
prezent împotriva statelor membre1a se 
referă la valorile de neînlocuit ale 
ecosistemelor forestiere europene și 
îndeamnă Comisia să acționeze rapid în 
această privință;
_________________
1a De exemplu, cauza 2018/4076 împotriva 
Slovaciei, cauza 2020/2033 împotriva 
României

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază rolul esențial pe care îl 
joacă proprietarii și administratorii de 
păduri în punerea în aplicare a strategiei 
și, prin urmare, solicită includerea și 
consultarea acestora;

Or. en

Amendamentul 476
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că este important ca 
deciziile legate de domeniul pădurilor să 
fie luat în parteneriat cu proprietarii 
pădurilor;

Or. pt

Amendamentul 477
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. roagă statele membre să 
recunoască gradul de dificultate al 
meseriilor din domeniul silviculturii, al 
construcțiilor, al lemnului și al 
mobilierului și să introducă sau să 
mențină regimuri de pensionare 
anticipată sau de disponibilizare pe 
cheltuiala angajatorilor pentru lucrătorii 
din aceste sectoare; insistă ca lucrătorii 
din aceste sectoare să beneficieze, la 
pensie, de asistență socială și medicală 
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adaptată nevoilor lor specifice;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate aplicării eficiente a legislației 
privind natura, ca parte a viitoarelor 
strategii, inclusiv utilizarea prerogativelor 
sale pentru a solicita o decizie prin care să 
se dispună măsuri provizorii și să se 
asigure respectarea legislației prin 
impunerea de sancțiuni și daune 
cominatorii atunci când există riscul unor 
prejudicii ireparabile aduse unor valori 
naturale inestimabile și de neînlocuit;

Or. en

Amendamentul 479
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. invită Comisia, în colaborare cu 
serviciile de inspecția muncii din statele 
membre, să verifice că echipamentele 
comercializate și folosite de 
întreprinderile din industria lemnului 
sunt conforme cu Directiva 2006/42/CE 
privind echipamentele și că dispun de un 
sistem de captare și aspirare a prafului de 
lemn;

Or. fr
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Amendamentul 480
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. invită Comisia să adopte inițiative, 
în colaborare cu producătorii de utilaje 
forestiere, pentru a realiza o mai bună 
proiectare ecologică a utilajelor forestiere, 
permițând combinarea unui nivel ridicat 
de protecție a securității lucrătorilor cu 
un impact minim asupra solurilor și a 
apelor forestiere;

Or. fr

Amendamentul 481
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25e. consideră că Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
ar trebui abrogată; insistă ca aceasta să 
fie înlocuită cu o directivă care să oblige 
fiecare stat membru să garanteze tuturor 
lucrătorilor străini, indiferent de 
naționalitate, un tratament la fel de 
favorabil ca cel aplicat propriilor săi 
resortisanți în ceea ce privește 
remunerarea și accesul la securitatea 
socială, și anume prevederile legale 
privind accidentele de muncă, bolile 
profesionale, maternitatea, boala, 
bătrânețea și decesul, șomajul și 
cheltuielile de familie, precum și orice alt 
risc care, conform legislației naționale, 
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este acoperit de un sistem de securitate 
socială;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului și Comisiei.

26. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului și Comisiei, precum și 
guvernelor și parlamentelor statelor 
membre.

Or. en


