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Poprawka 1
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, 
że wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii 
nie będą się wiązały z wylesianiem, 
degradacją bądź przekształcaniem 
ekosystemów ani naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto zapewnią ochronę 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 2
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, 
że wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii 
nie będą się wiązały z wylesianiem, 
degradacją bądź przekształcaniem 
ekosystemów ani naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto zapewnią ochronę 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

1. apeluje, aby łańcuchy dostaw 
produktów przywożonych do Unii nie 
wiązały się z nielegalnym wyrębem lub 
wylesianiem ani z naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto aby zapewniały 
ochronę praw ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych;

Or. fr
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Poprawka 3
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, 
degradacją bądź przekształcaniem 
ekosystemów ani naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto zapewnią ochronę 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia przepisów 
unijnych, które przy zachowaniu struktur 
społeczno-ekologicznych zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych nielegalnie do Unii, a także 
produktów i usług oferowanych na 
terytorium Unii nie będą się wiązały z 
wylesianiem i przekształcaniem 
ekosystemów;

Or. de

Poprawka 4
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii 
nie będą się wiązały z wylesianiem, 
degradacją bądź przekształcaniem 
ekosystemów ani naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto zapewnią ochronę 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
łańcuchy dostaw produktów przywożonych 
do Unii nie będą skutkowały wylesianiem, 
degradacją ekosystemów ani naruszeniami 
praw ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

Or. en
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Poprawka 5
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, 
degradacją bądź przekształcaniem 
ekosystemów ani naruszeniami praw 
człowieka, a ponadto zapewnią ochronę 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
oferowanych na terytorium Unii nie będą 
się wiązały z nielegalnym wylesianiem i 
przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka, a ponadto 
zapewnią ochronę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 6
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka, a ponadto 
zapewnią ochronę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka, a ponadto 
zapewnią ochronę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych, których 
utrzymanie zależy od lasów, w tym kobiet i 
obrońców środowiska oraz praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 7
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka, a ponadto 
zapewnią ochronę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów, w 
tym utratą różnorodności biologicznej ze 
względu na zniszczenie i rozdrobnienie 
siedlisk przyrodniczych, ani naruszeniami 
praw człowieka, a ponadto zapewnią 
ochronę ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych;

Or. en

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka, a ponadto 
zapewnią ochronę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych;

1. wzywa do przyjęcia wiążących 
przepisów unijnych, które zagwarantują, że 
wszystkie łańcuchy dostaw produktów 
przywożonych do Unii, a także produktów 
i usług oferowanych na terytorium Unii nie 
będą się wiązały z wylesianiem, degradacją 
bądź przekształcaniem ekosystemów ani 
naruszeniami praw człowieka lub 
zagrażały zdrowiu ludzi i zwierząt, a 
ponadto zapewnią ochronę ludności 
tubylczej i społeczności lokalnych;

Or. ro
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Poprawka 9
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) podkreśla, że pod względem 
ograniczenia wylesiania i degradacji 
lasów zasadniczą rolę odgrywa 
zrównoważona gospodarka leśna oraz że 
do osiągnięcia tego celu może przyczyniać 
się promowanie w państwach trzecich 
korzyści zapewnianych przez 
zrównoważoną gospodarkę leśną;

Or. en

Poprawka 10
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że zrównoważona 
gospodarka leśna ma zasadnicze 
znaczenie nie tylko ze względu na 
środowisko, lecz także ze społecznego i 
gospodarczego punktu widzenia, gdyż w 
sektorze tym zatrudnionych jest w Unii 
bezpośrednio co najmniej 500 tys. osób1a, 
a pośrednio 2,6 mln1b, natomiast w skali 
globalnej wartości te wynoszą, 
odpowiednio, 13 mln i 41 mln1c;
_________________
1a Baza danych Eurostatu dotycząca 
leśnictwa 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/
data/database
1b Zestawienie informacji Parlamentu 
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Europejskiego z maja 2019 r. dotyczące 
Unii Europejskiej i lasów
1c http://www.fao.org/rural-
employment/agricultural-sub-
sectors/forestry/en

Or. en

Poprawka 11
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że zmiana klimatu, 
szkody spowodowane przez insekty i 
pożary lasów są zjawiskami naturalnymi, 
które wywierają obecnie duży wpływ na 
rozwój lasów na całym świecie; zwraca 
uwagę, że lasy nie tylko oferują wyjątkowe 
otoczenie dla wypoczynku, lecz również 
pochłaniają dwutlenek węgla (CO2), 
chronią glebę, filtrują wodę pitną i stale 
zapewniają cenny surowiec odnawialny w 
postaci drewna do wykorzystania jako 
materiał i źródło energii; podkreśla, że 
lasy stanowią podstawę miejsc pracy i 
dochodu, w szczególności na obszarach 
wiejskich, oraz że są one na całym świecie 
nieodzownym środowiskiem życia wielu 
gatunków roślin i zwierząt i przyczyniają 
się przez to do ochrony różnorodności 
biologicznej;

Or. de

Poprawka 12
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że model biznesowy 
oparty na wolnym handlu realizowany 
przez Komisję, prowadzący do przywozu 
do UE dużych ilości towarów rolnych 
będących produktem wylesiania, takich 
jak rośliny wysokobiałkowe lub mięso, jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za część 
wylesiania na szczeblu światowym; wzywa 
do odrzucenia tego modelu;

Or. fr

Poprawka 13
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że Unia powinna zachęcać 
do wykorzystania drewna, produktów 
drzewnych lub biomasy leśnej, które 
pochodzą ze źródeł lokalnych, aby 
zminimalizować ślad węglowy, jaki 
powstaje w związku z przywozem z państw 
trzecich, a także stymulować 
zrównoważoną lokalną produkcję i 
tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 14
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do Unii, aby pełniła rolę 
międzynarodowego lidera w promowaniu 
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zrównoważonego wykorzystania lasów i 
bioprodukcji; dostrzega, że zwiększona 
dostępność drewna jest niezbędna dla 
przyciągnięcia inwestycji leśnych w Unii 
oraz odbudowy zielonej gospodarki, a 
także dla osiągnięcia celów Europejskiego 
Zielonego Ładu i unijnej strategii 
dotyczącej biogospodarki, co zapewni 
również wstrzymanie wylesiania;

Or. en

Poprawka 15
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Fredrick Federley, 
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że odbudowa 
gospodarcza, globalny zrównoważony 
rozwój i większa konkurencyjność 
unijnego sektora leśnego wymagają od 
Unii zdecydowanego przyjęcia 
międzynarodowej roli w promowaniu 
zrównoważonego wykorzystania lasów i 
bioprodukcji;

Or. en

Poprawka 16
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje o ściślejszą współpracę 
rządów, przedsiębiorstw, producentów i 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
wspierania projektów sektora prywatnego 
przez otoczenie polityczne i legislacyjne;
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Or. de

Poprawka 17
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje o poprawę warunków 
ramowych zrównoważonego rozwoju 
lasów przez wspieranie dobrych rządów i 
instytucji oraz tworzenie skutecznych 
mechanizmów kontroli i sankcji, łącznie 
ze zwalczaniem korupcji i nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna;

Or. de

Poprawka 18
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla konieczność 
dostosowania lasów do zmieniających się 
warunków klimatycznych za pomocą 
długofalowych działań; przyjmuje z 
zadowoleniem fakt, że w wielu krajach 
zaleca i praktykuje się już zwiększenie 
liczby odpornych rodzimych gatunków 
drzew w zdrowych lasach mieszanych;

Or. de

Poprawka 19
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
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Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. apeluje o wzajemne wsparcie w 
formie badań naukowych i wymiany w 
przypadku zdarzeń powodujących szkody, 
by ustalić dostosowane do warunków 
geograficznych działania, dzięki którym 
będzie można chronić się przed pożarami 
na dużych obszarach lub zapobiegać 
inwazji szkodników;

Or. de

Poprawka 20
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick 
Federley, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że lasy i tereny 
zalesione zajmują ponad 40 % terytorium 
Unii oraz że mimo sytuacji globalnej 
obszar zajęty przez lasy w Europie 
zwiększa się;

Or. en

Poprawka 21
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że polityka leśna należy 
do kompetencji krajowych oraz że na 
szczeblu unijnym Stały Komitet ds. 
Leśnictwa kieruje opracowywaniem 
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stanowisk dotyczących lasów w związku z 
inicjatywami politycznymi;

Or. en

Poprawka 22
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. podkreśla, że same jednostronne 
zobowiązania nie powstrzymają wylesiania 
i że w związku z tym przestrzeganie 
przepisów UE, opatrzonych klauzulami 
ochronnymi na wypadek ich 
nieprzestrzegania, jest koniecznym 
warunkiem wstępnym wszystkich 
negocjacji handlowych UE;

Or. fr

Poprawka 23
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania; 
zwraca uwagę na fakt, że krajowe polityki 
dotyczące lasów i gospodarki leśnej 
odzwierciedlają obecne ramy, które są 
rozdrobnione, nieskładne i w tej chwili 
niewystarczająco koordynowane pod 
względem zachęcania do zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla potrzebę ściślejszego 
stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20101a;
_________________
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1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i 
produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 
12.11.2010, s. 23).

Or. ro

Poprawka 24
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania, i 
w związku z tym apeluje do Komisji, by 
uregulowała unijny przywóz towarów 
rolnych wysokiego ryzyka, takich jak olej 
palmowy, soja czy wołowina, promując w 
ten sposób globalne cele w zakresie 
klimatu i różnorodności biologicznej, a 
także zrównoważoną produkcję żywności i 
konsumpcję;

Or. en

Poprawka 25
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania; 
wzywa UE, by przeciwdziałała wylesianiu, 
degradacji lasów i rabunkowemu 
użytkowaniu zasobów leśnych oraz 
wdrożyła przepisy dotyczące wspierania 
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ochrony lasów i zrównoważonej 
gospodarki leśnej w ramach porozumienia 
klimatycznego z Paryża i celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. de

Poprawka 26
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że chociaż same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania, 
wiążącym przepisom powinny towarzyszyć 
inicjatywy nieustawodawcze, takie jak 
współpraca z państwami trzecimi w celu 
walki ze światowym wylesianiem;

Or. en

Poprawka 27
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania, 
niemniej jednak działania o charakterze 
dobrowolnym przyczyniają się w 
znacznym stopniu do wzmacniania w 
społeczeństwie negatywnego nastawienia 
do konsumpcji towarów i usług będących 
przyczyną wylesiania;

Or. es
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Poprawka 28
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że działania dobrowolne 
to użyteczny instrument w wysiłkach na 
rzecz powstrzymania światowego 
wylesiania; podkreśla, że zalesianie może 
częściowo kompensować problemy 
powodowane przez wylesianie, wspierając 
różnorodność biologiczną i realizację 
celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 29
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wkładu Unii 
w światowe wylesianie, powodowanego 
przez zapotrzebowanie na przywóz do Unii 
towarów obciążonych ryzykiem 
wylesiania;

Or. en

Poprawka 30
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

2. zauważa, że same działania 
dobrowolne nie powstrzymają wylesiania 
poza Europą;

Or. en

Poprawka 31
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje zatem o rozbudowę sojuszy 
międzynarodowych i zapewnienie 
międzynarodowego finansowania lasów w 
ramach globalnych porozumień 
dotyczących ochrony lasów w ścisłej 
współpracy z rządami europejskimi i 
podmiotami międzynarodowymi;

Or. de

Poprawka 32
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick 
Federley, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera tworzenie „zielonych 
sojuszy” z państwami trzecimi w celu 
wspierania ich we wdrażaniu leśnych 
łańcuchów wartości i działań z zakresu 
biogospodarki, przy priorytetowym 
traktowaniu wsparcia dla drobnych 
producentów, a także solidnych strategii 
politycznych mających na celu unikanie 
wylesiania, takich jak zintegrowane 
planowanie przestrzenne, przejrzyste 
zasady dotyczące własności gruntu oraz 
zapobieganie nielegalnemu 
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przekształcaniu terenów leśnych w grunty 
rolne;

Or. en

Poprawka 33
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick 
Federley, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. popiera regularną wymianę 
informacji z państwami trzecimi mającą 
na celu promowanie wykorzystania 
drewna i produktów drzewnych 
pochodzących z lasów objętych 
zrównoważoną gospodarką, a także 
handlu takim drewnem i produktami 
drzewnymi;

Or. en

Poprawka 34
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. odnotowuje, że w latach 1990–
2015 w skali globalnej powierzchnia 
lasów zmniejszyła się o 129 mln hektarów, 
głównie ze względu na produkcję rolną, z 
której jedna trzecia jest wywożona, oraz 
podkreśla, że soja, olej palmowy i kakao 
stanowią 80 % unijnego przywozu 
pochodzącego z obszarów wylesianych;

Or. en



AM\1206186PL.docx 19/69 PE652.511v01-00

PL

Poprawka 35
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. ubolewa, że wylesianie 
uwzględnione w konsumpcji unijnej 
osiąga 10 % światowego wylesiania 
uwzględnionego w konsumpcji, ze 
względu na zależność Unii od przywozu 
produktów takich jak olej palmowy, 
mięso, soja, kakao, kukurydza, drewno i 
kauczuk;

Or. en

Poprawka 36
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że olej palmowy to 
ważny czynnik stymulujący prowadzone 
na niepokojącą skalę wylesianie do celów 
rolnictwa komercyjnego w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej, natomiast 
uprawa soi do celów żywienia zwierząt 
przyczynia się do wylesiania w Ameryce 
Południowej;

Or. en

Poprawka 37
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)



PE652.511v01-00 20/69 AM\1206186PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

2e. apeluje o ustanowienie unijnego 
celu przewidującego obniżenie do zera 
konsumpcji przyczyniającej się do 
wylesiania w ramach Zielonego Ładu 
najpóźniej do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 38
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. domaga się, aby zakazano 
wprowadzania na rynek wewnętrzny Unii 
wszystkich produktów przyczyniających 
się do wylesiania na całym świecie;

Or. en

Poprawka 39
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że projekty zalesiania są 
skutecznymi działaniami skierowanymi 
przeciwko zmianie klimatu i pomagają w 
łagodzeniu skutków obumierania lasów i 
szkodliwych dla klimatu tendencji;

Or. de

Poprawka 40
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli
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Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję, przedstawioną przez Komisję 
w jej komunikacie z dnia 20 maja 2020 r. 
zatytułowanym „Strategia »od pola do 
stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego 
i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego”, dotyczącą ustanowienia 
obserwatorium wylesiania, uważa jednak 
za niezbędne, aby inicjatywie tej 
towarzyszyło przedkładane co pięć lat 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące światowego 
wylesiania, co umożliwi podejmowanie 
właściwych środków w zakresie 
pogłębiania współpracy z państwami 
trzecimi i zabezpieczenia ograniczeń w 
handlu na szczeblu unijnym;

Or. en

Poprawka 41
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. uważa za niezbędne wprowadzenie 
systemu certyfikacji dla produktów 
niepowodujących wylesiania, który 
zwiększyłby przejrzystość łańcucha dostaw 
w Unii oraz umożliwiłby promowanie 
towarów niebędących produktami 
wylesiania;

Or. en
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Poprawka 42
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2h. apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej 
dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji 
produktów rolno-spożywczych w Unii, 
zwracającej uwagę na wpływ wylesiania 
uwzględnionego w konsumpcji na 
środowisko;

Or. en

Poprawka 43
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne 
stwarzające zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 44
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

3. apeluje zatem o przepisy unijne 
nakładające obowiązek należytej 
staranności na wszystkie podmioty, w tym 
instytucje finansowe, które wprowadzają 
do obrotu w Unii towary lub produkty 
pochodne stwarzające zagrożenia dla lasów 
i ekosystemów, przy zagwarantowaniu 
ochrony praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych, w szczególności 
zwyczajowych praw społeczności do ziemi; 
podkreśla, że obowiązek należytej 
staranności powinien mieć zastosowanie 
także do sektora finansowego, w celu 
zapewnienia, by żadne inwestycje w 
towary stwarzające zagrożenie dla lasów 
nie były powiązane z wylesianiem ani z 
naruszeniami praw człowieka;

Or. en

Poprawka 45
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności, 
obejmującego prawnie wiążące kryteria 
zrównoważonego rozwoju, na podmioty, w 
tym instytucje finansowe, które 
wprowadzają do obrotu w Unii towary lub 
produkty pochodne stwarzające zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów, aby 
zagwarantować zrównoważone i 
niepowodujące wylesiania łańcuchy 
dostaw, respektujące naturalne 
ekosystemy zgodnie z międzynarodowymi 
normami i zobowiązaniami;

Or. en
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Poprawka 46
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty gospodarcze, które wprowadzają 
do obrotu w Unii pochodzące z państw 
trzecich towary lub produkty pochodne 
stwarzające zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów; podkreśla, że wiele spośród 
dotkniętych przedsiębiorstw europejskich, 
w szczególności w łańcuchu dostaw 
żywności, to MŚP, i związku z tym apeluje 
o przyjazne dla MŚP wdrożenie, 
ograniczające obciążenia administracyjne 
do niezbędnego minimum;

Or. en

Poprawka 47
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów; w 
związku z tym uważa, że należy ustanowić 
mechanizm ostrzegania przedsiębiorstw, 
aby zwracać ich uwagę na przywóz z 
obszarów zagrożonych wylesianiem;

Or. fr
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Poprawka 48
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa zatem do nałożenia 
obowiązku należytej staranności na 
podmioty, w tym instytucje finansowe, 
które wprowadzają do obrotu w Unii 
towary lub produkty pochodne stwarzające 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

3. wzywa do nałożenia obowiązku 
należytej staranności na podmioty, w tym 
instytucje finansowe, które wprowadzają 
do obrotu w Unii towary pochodzenia 
kopalnego lub produkty pochodne 
stwarzające zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 49
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że unijne ramy prawne 
powinny opierać się na efektywnym 
mechanizmie egzekwowania i obejmować 
skuteczne, proporcjonalne i zniechęcające 
kary za ich nieprzestrzeganie;

Or. en

Poprawka 50
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że ustanowienie platformy 
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wielostronnego dialogu z państwami 
członkowskimi na temat wylesiania, 
degradacji lasów oraz zrównoważonego 
zwiększania powierzchni terenów 
zalesionych na świecie to istotny element, 
mogący uzupełniać takie ramy prawne 
oparte na należytej staranności oraz 
pomagać wszystkim zainteresowanym 
stronom w realizacji działań 
podejmowanych w związku z tymi 
problemami; apeluje do podmiotów 
międzynarodowych o czynne korzystanie z 
takiej platformy;

Or. en

Poprawka 51
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. opowiada się za poprawą naszej 
wiedzy na temat zrównoważonej 
gospodarki leśnej w lasach 
wielofunkcyjnych oraz za dzieleniem się 
na całym świecie naszymi 
doświadczeniami i wzmacnianiem 
współpracy w tym kontekście;

Or. de

Poprawka 52
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 4. uważa, że identyfikowalność i 
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identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

przejrzystość są niezbędne dla 
zapewnienia, aby konsumowano 
wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł lub korzystano z 
usług finansowych, o których konsumenci 
wiedzą, że nie przyczyniają się do 
wylesiania, przekształcania ani degradacji 
ekosystemów oraz do naruszeń praw 
człowieka; domaga się, aby obowiązki w 
zakresie należytej staranności odnoszące 
się do potencjalnych dostawców zostały 
włączone do przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 53
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności były częścią przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się 
zatem wprowadzenia zakazu zakupu 
towarów przywożonych będących 
produktem wylesiania w ramach 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. fr

Poprawka 54
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; podkreśla 
jednak, że wprowadzenie systemów 
etykietowania i certyfikacji produktów 
niepowodujących wylesiania nie jest 
wystarczające w kontekście kryzysu 
klimatycznego i środowiskowego; domaga 
się, aby obowiązki w zakresie należytej 
staranności były częścią przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 55
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Monika 
Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł, lecz tylko w 
połączeniu z powszechnymi i szeroko 
uznanymi systemami etykietowania i 
certyfikacji, oraz domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 56
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych; ponadto jest 
zdania, że taki system weryfikacji 
poprawiłby zgodność z przepisami, 
ograniczając nadużycia finansowe i 
przeciwdziałając im, a jednocześnie 
utrudniając praktyki kartelowe oraz 
likwidując nielegalne operacje logistyczne 
i przemieszczenia związane z 
pozyskiwaniem drewna;

Or. en

Poprawka 57
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych; apeluje o 
wprowadzenie certyfikatów 
identyfikowalności dla produktów rolnych 
i leśnych przywożonych do Unii, 
odzwierciedlających wpływ ich uprawy, 
przetwarzania i transportu na środowisko;

Or. ro
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Poprawka 58
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do zwiększenia konsumpcji 
dóbr pochodzących ze zrównoważonych 
źródeł; domaga się, aby obowiązki w 
zakresie należytej staranności były częścią 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 59
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności i przejrzystości może 
przyczynić się do tego, że konsumowane 
będą wyłącznie dobra pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł; domaga się, aby 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

4. uważa, że poprawa 
identyfikowalności, przejrzystości, 
edukacji i promocji może przyczynić się 
do tego, że konsumowane będą wyłącznie 
dobra pochodzące ze zrównoważonych 
źródeł; domaga się, aby obowiązki w 
zakresie należytej staranności były częścią 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. es

Poprawka 60
Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że obowiązkowe 
oznakowanie zrównoważonego 
pozyskiwania drewna jest ważne dla 
informowania konsumentów, ponieważ ci 
przez swój wybór mogą bezpośrednio 
wpływać na pozyskiwanie drewna;

Or. de

Poprawka 61
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca do podejmowania działań 
i projektów w zakresie zalesiania i 
ponownego zalesiania, zwłaszcza sadzenia 
gatunków miejscowych i przyjaznych dla 
przyrody, gdyż skuteczne zalesianie oraz 
ochrona i odbudowa lasów przyczyniają 
się do większej sekwestracji dwutlenku 
węgla, ograniczają ryzyko i zasięg 
pożarów lasów, stanowią uzupełnienie dla 
rolnictwa ekologicznego i systemu rolno-
leśnego oraz sprzyjają różnorodności 
biologicznej; podkreśla ważną rolę lasów 
nadrzecznych w stabilizacji brzegów rzek, 
co ogranicza ryzyko powodzi i utrzymuje 
temperaturę wody, chroniąc różnorodność 
biologiczną oraz poprawiając jakość wody 
przez filtrowanie odpływów z przyległych 
gruntów rolnych; odnotowuje, że nowo 
sadzone lasy nie mogą zastąpić lasów 
pierwotnych, mających zasadnicze 
znaczenie dla różnorodności biologicznej i 
środowiska;

Or. en
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Poprawka 62
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. apeluje o opracowanie planów 
działania na rzecz zrównoważonej 
przyszłości lasów na całym świecie, które 
będą łączyć zarówno interesy 
ekonomiczne, jak i ekologiczne, ponieważ 
dla wielu krajów drzewostan stanowi 
ważne zasoby, z których nie są one gotowe 
dobrowolnie zrezygnować;

Or. de

Poprawka 63
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie promowania 
zrównoważonych diet przez podnoszenie 
świadomości konsumentów na temat 
oddziaływania wzorców konsumpcji oraz 
udzielanie informacji o dietach, które są 
korzystniejsze dla ludzkiego zdrowia i 
pozostawiają mniejszy ślad środowiskowy;

Or. en

Poprawka 64
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4b. dostrzega, że ograniczenie unijnej 
produkcji i konsumpcji mięsa i 
przetworów mlecznych przyczyniłoby się w 
dużej mierze do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, przez 
przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz 
powstrzymanie wylesiania i utraty 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 65
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi;

Or. en

Poprawka 66
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 



PE652.511v01-00 34/69 AM\1206186PL.docx

PL

środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi;

Or. es

Poprawka 67
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu, takich jak umowa z 
Mercosurem, wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; uważa, że 
przestrzeganie porozumienia paryskiego 
powinno być wiążącym warunkiem we 
wszystkich umowach handlowych z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 68
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
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środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowy o 
wolnym handlu pomiędzy UE a 
Mercosurem, Wietnamem, Meksykiem lub 
Kanadą;

Or. fr

Poprawka 69
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

5. apeluje o włączanie do umów 
handlowych wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów handlowych, 
które nie zawierają takich przepisów, jak 
na przykład umowa o wolnym handlu UE-
Mercosur;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 5. apeluje o włączanie do umów o 
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wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w 
odniesieniu do stosowania norm 
bezpieczeństwa żywności, ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt, w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa Komisję, 
aby nadal ściśle monitorowała i 
egzekwowała obowiązujące umowy o 
wolnym handlu w odniesieniu do tych 
norm;

Or. en

Poprawka 71
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia negocjacji w sprawie 
umów o wolnym handlu, które nie 
zawierają jeszcze takich przepisów, w tym 
w sprawie umowy o wolnym handlu UE-
Mercosur; uważa, że przestrzeganie 
porozumienia paryskiego powinno być 
wiążącym warunkiem we wszystkich 
umowach handlowych z państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 72
Anne Sander
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur;

5. apeluje o włączanie do umów o 
wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów 
środowiskowych i socjalnych w celu 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych i 
praw człowieka, a w szczególności praw 
społeczności do ziemi; wzywa do 
ponownego otwarcia umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają takich 
przepisów, jak na przykład umowa o 
wolnym handlu UE-Mercosur; podkreśla, 
że Komisja powinna systematycznie 
uwzględniać w swoich ocenach 
oddziaływania wpływ umów handlowych 
na lasy;

Or. fr

Poprawka 73
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że umowa o wolnym 
handlu UE-Mercosur utrwali zależność 
gospodarek Mercosuru właśnie od tych 
rodzajów działalności, które prowadzą do 
wylesiania; apeluje o zawieszenie 
procedur związanych z umową UE-
Mercosur do czasu kompleksowego 
uwzględnienia wiążących, wykonalnych i 
umożliwiających nałożenie sankcji 
postanowień odnoszących się do zmiany 
klimatu, wylesiania i przekształcania 
ekosystemów, utraty różnorodności 
biologicznej oraz ochrony praw ludów 
tubylczych i społeczności lokalnych;
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Or. en

Poprawka 74
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że umowa handlowa z 
krajami Mercosuru jest sprzeczna ze 
zobowiązaniami Unii do całkowitego 
wyeliminowania wylesiania i naruszeń 
praw człowieka w związku z przywozem 
mięsa i soi; apeluje do Komisji o 
realizację jej celów w zakresie klimatu i 
eliminacji wylesiania, a co za tym idzie, 
zmniejszenia przywozu soi;

Or. en

Poprawka 75
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. odnotowuje obowiązki rządów w 
zakresie walki z wylesianiem i 
przekształcaniem ekosystemów, którymi to 
problemami nie mogą zająć się w 
wystarczającym stopniu wyłącznie 
zewnętrzne zainteresowane podmioty; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
włączającego partnerstwa z państwami 
trzecimi w celu wzmocnienia 
zrównoważonego zagospodarowania 
terenu, zrównoważonego rolnictwa i 
dobrego zarządzania, w szczególności w 
odniesieniu do praw własności gruntu i 
lasów;
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Or. en

Poprawka 76
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje zasadę 
„nie szkodzić”, na którą położono nacisk 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu; w tym 
kontekście apeluje do Komisji o 
przeanalizowanie zakresu, w jakim 
istniejące umowy handlowe bezpośrednio 
lub pośrednio przyczyniają się do 
wylesiania, degradacji lasów oraz 
przekształcania i degradacji innych 
ekosystemów naturalnych, oraz o 
zaproponowanie środków 
przeciwdziałania takim szkodliwym 
oddziaływaniom tam, gdzie zostaną 
stwierdzone, w szczególności przez 
włączanie wiążących, wykonalnych i 
umożliwiających nałożenie sankcji 
postanowień dotyczących ochrony lasów, 
ekosystemów i praw człowieka do 
istniejących umów handlowych, które 
takich postanowień jeszcze nie zawierają;

Or. en

Poprawka 77
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wylesiania w ocenie 
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oddziaływania umów handlowych na 
środowisko oraz o branie pod uwagę 
wyników ocen ex ante w negocjacjach 
handlowych;

Or. en

Poprawka 78
Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje trwający przywóz oleju 
palmowego do Unii i jego wykorzystanie w 
szeregu sektorów, w tym w sektorze 
spożywczym; wyraża zaniepokojenie 
wykorzystaniem oleju palmowego w 
niektórych produktach jako substytutu 
mleka, co może wprowadzać 
konsumentów w błąd; odnotowuje z 
obawą, że zapotrzebowanie na produkty 
takie jak olej palmowy skutkuje presją na 
tereny leśne w regionach wrażliwych oraz 
na mieszkające tam społeczności;

Or. en

Poprawka 79
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji o wskazanie 
mechanizmów zachęcających rolników do 
dostarczania zrównoważonych produktów 
rolnych i leśnych, a zarazem do 
utrzymywania i wzmacniania 
ekosystemów;
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Or. ro

Poprawka 80
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze działań 
bazujących na sprawozdaniu Komisji w 
sprawie rozwoju produkcji białek 
roślinnych w Unii Europejskiej w celu 
opracowania unijnego planu działania w 
zakresie białek, opartego na szerokim 
podejściu i budowaniu spójności między 
poszczególnymi strategiami politycznymi 
Unii;

Or. en

Poprawka 81
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do ograniczenia jej 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek;

Or. en
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Poprawka 82
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek;

Or. fr

Poprawka 83
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek;

Or. fr

Poprawka 84
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 6



AM\1206186PL.docx 43/69 PE652.511v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek;

Or. es

Poprawka 85
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze promowania 
białek pochodzących ze źródeł lokalnych, 
wypasania na pastwiskach, paszy 
pozyskiwanej z legalnych i 
zrównoważonych źródeł, przez wdrożenie 
planu UE w zakresie białek, a ponadto 
uchwalenie polityki, która zapewni 
dostosowanie unijnej produkcji zwierzęcej 
do dostępnych zasobów gruntowych Unii; 
odnotowuje w związku z tym, że produkty 
na bazie soi i oleju palmowego 
pochodzące z wylesianych terenów, 
używane w paszy w Unii, są istotnymi 
czynnikami przyczyniającymi się do 
przekształcania ekosystemów na dużą 
skalę; podkreśla także potrzebę skupienia 
się na krótszych łańcuchach dostaw roślin 
wysokobiałkowych oraz mięsa i 
przetworów mlecznych, z korzyścią dla 
suwerenności żywnościowej zarówno 
Unii, jak i jej krajów partnerskich;
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Or. en

Poprawka 86
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

6. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu dóbr 
stwarzających zagrożenia dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii; zaleca, aby państwa 
członkowskie oceniły swój krajowy 
potencjał produkcji i zaplanowały środki 
mające na celu kompleksowe spełnienie 
unijnych wymogów w zakresie 
konsumpcji oraz przyczynienie się do 
ograniczenia zależności od przywozu;

Or. ro

Poprawka 87
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje ponadto, że dochody i 
rentowność gospodarstw hodowlanych 
można zwiększyć, ograniczając gęstość i 
intensywność produkcji do poziomów, 
które można utrzymać przy wypasaniu na 
pastwiskach lub wykorzystaniu roślin 
pastewnych z własnej uprawy, 
zmniejszając koszty produkcji przez 
minimalizację użycia środków 
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zewnętrznych oraz optymalizując 
wydajność systemów wypasu bazujących 
na trawie lub zielonce przez np. wypas 
rotacyjny lub intensywny wypas rotacyjny, 
nawet jeśli może zmniejszyć się wielkość 
produkcji;

Or. en

Poprawka 88
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że unijny model 
rolnictwa intensywnego jest zależny od 
przywozu dużych ilości pasz białkowych; 
podkreśla również, że uprawa roślin na 
pasze białkowe na terytoriach zamorskich 
jest jednym z głównych czynników 
napędzających wylesianie i niszczenie 
lasów deszczowych; apeluje o 
ustanowienie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do przywozu pasz, 
aby zapewnić w państwach trzecich 
zrównoważoną produkcję roślin 
białkowych, która nie ma szkodliwego 
wpływu na środowisko lub 
uwarunkowania społeczne;

Or. de

Poprawka 89
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że hodowla zwierząt w 
Unii, oparta na przywożonej paszy, jest 
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jednym z głównych czynników 
stymulujących zmianę sposobu 
użytkowania gruntów, przez co odpowiada 
bezpośrednio za wylesianie i degradację 
lasów w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 90
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Ulrike 
Müller

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zdecydowanie opowiada się za 
promowaniem roślin wiążących azot w 
ramach nowych planów strategicznych 
WPR przez ekoprogramy, środki rolno-
środowiskowe na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, nowe interwencje sektorowe i 
wsparcie związane z produkcją, w celu 
zwiększania białkowej 
samowystarczalności Unii, a zarazem 
wnoszenia wkładu w realizację celów 
dotyczących różnorodności biologicznej 
oraz strategii „od pola do stołu”;

Or. en

Poprawka 91
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększania produkcji roślin wiążących 
azot w kontekście planu odbudowy po 
kryzysie związanym z COVID-19, który to 
plan zostanie wprowadzony w kolejnych 
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wieloletnich ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 92
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje, że od grudnia 2015 r. 
Parlament Europejski przyjął 40 
sprzeciwów wobec przywozu genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy, z czego 
11 dotyczyło przywozu genetycznie 
zmodyfikowanej soi; przypomina, że 
jednym z powodów sprzeciwu wobec tego 
przywozu było wylesianie związane z 
uprawą w krajach takich jak Brazylia i 
Argentyna, gdzie soję modyfikuje się 
genetycznie niemal wyłącznie pod kątem 
użycia pestycydów; odnotowuje niedawno 
opublikowane zrecenzowane badanie 
przeprowadzone przez naukowców z całej 
UE, w którym stwierdzono, że Unia ma 
największy ślad węglowy na świecie ze 
względu na przywóz soi z Brazylii, o 
13,8 % większy niż Chiny, będące 
największym importerem soi, co wynika z 
większego udziału emisji pochodzących z 
wylesiania uwzględnionego w 
konsumpcji1a;
odnotowuje ponadto, że według Komisji 
soja stanowi, w ujęciu historycznym, 
najważniejszy czynnik w Unii 
przyczyniający się do światowego 
wylesiania i powiązanych emisji, 
odpowiadający za prawie połowę 
wylesiania uwzględnionego w konsumpcji 
w odniesieniu do całego unijnego 
przywozu1b;
_________________
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1a Zob.: Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., 
i Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports [Widoczne w 
przestrzeni ślady towarów rolnych: 
mapowanie emisji dwutlenku węgla 
uwzględnionych w konsumpcji soi 
wywożonej z Brazylii]. Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623).
1b Zob.: sprawozdanie techniczne Komisji 
2013 - 063 zatytułowane „The impact of 
EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation” 
[Wpływ europejskiej konsumpcji na 
wylesianie: kompleksowa ocena wpływu 
konsumpcji UE na wylesianie], badanie 
sfinansowane przez Komisję Europejską, 
DG ds. Środowiska, i przeprowadzone 
przez VITO, IIASA, HIVA oraz IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/1.%20Report%20analysis%20of%20im
pact.pdf, s. 23–24.

Or. en

Poprawka 93
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. opowiada się za zaprzestaniem do 
2030 r. wykorzystania w produkcji 
biopaliw surowców przyczyniających się 
do wylesiania;

Or. en
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Poprawka 94
Simone Schmiedtbauer, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o spójne ramy prawne 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) 
oraz unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna, gwarantujące udział 
zainteresowanych podmiotów 
uprawnionych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 95
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Herbert 
Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o spójne ramy prawne 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna, 
gwarantujące udział zainteresowanych 
podmiotów uprawnionych;

7. apeluje, aby utrzymać spójne ramy 
prawne bazujące na istniejących 
systemach, takich jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna;

Or. en

Poprawka 96
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o spójne ramy prawne 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna, 
gwarantujące udział zainteresowanych 
podmiotów uprawnionych;

7. apeluje o spójne ramy prawne, 
obejmujące niedawno opublikowane, 
wchodzące w zakres Europejskiego 
Zielonego Ładu strategie „od pola do 
stołu” i na rzecz bioróżnorodności, 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna, 
gwarantujące udział zainteresowanych 
podmiotów uprawnionych, m.in. ludów 
tubylczych i społeczności lokalnych, w 
szczególności kobiet oraz obrońców 
środowiska i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 97
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o spójne ramy prawne 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna, 
gwarantujące udział zainteresowanych 
podmiotów uprawnionych;

7. apeluje o spójne ramy prawne 
łączące i rozwijające istniejące systemy, 
takie jak plan działań na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz 
unijne rozporządzenie w sprawie drewna, 
gwarantujące udział zainteresowanych 
podmiotów uprawnionych; apeluje o 
poprawę prawodawstwa dotyczącego 
lasów i przepisów dotyczących wywozu 
drewna i produktów drzewnych;

Or. de
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Poprawka 98
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o bardziej całościowe 
podejście, w ramach którego Unia będzie 
udzielać organom lokalnym 
bezpośredniego wsparcia na rzecz 
zazielenienia, zalesienia i praktyk z 
zakresu zrównoważonej gospodarki 
leśnej; uważa w szczególności, że należy 
podjąć działania w związku z wynikającym 
z ubóstwa korzystaniem z drewna leśnego 
jako opału, w tym działania polegające na 
finansowaniu czystych alternatyw;

Or. en

Poprawka 99
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o spójność i zgodność 
między działaniami podejmowanymi przez 
Unię na własnym terytorium i za granicą; 
apeluje o skuteczne egzekwowanie w całej 
Unii rozporządzenia w sprawie drewna 
oraz dyrektyw dotyczących ochrony 
przyrody, w tym przez wszczynanie w 
odpowiednim czasie postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

Or. en
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Poprawka 100
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla w tym kontekście, że w 
sprawozdaniu „Środowisko Europy 2020 
– stan i prognozy” Europejska Agencja 
Środowiska ostrzegała również, że Unia 
nie zrealizuje większości swoich celów w 
zakresie ochrony środowiska i założeń na 
2020 r., i podkreśliła w szczególności, że 
lasy europejskie nadal podlegają 
różnorakiej presji wywieranej przez 
człowieka, takiej jak nadmiernie 
intensywna gospodarka leśna oparta na 
wysokich poziomach pozyskania drewna, 
zanieczyszczenie, zmiana klimatu oraz 
inwazyjne gatunki obce;

Or. en

Poprawka 101
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że Unia ma 
kompetencje w zakresie ochrony lasów 
europejskich jako części lasów 
światowych, na niej spoczywa 
odpowiedzialność w tym względzie i 
dysponuje środkami finansowymi na ten 
cel; apeluje w związku z tym do Komisji i 
państw członkowskich o zapewnienie, aby 
ambitne środki mające na celu ochronę i 
odbudowę lasów oraz innych ekosystemów 
naturalnych były stosowane w równej 
mierze w odniesieniu do lasów 
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europejskich i światowych, a także o stałe 
uwzględnianie tej ambicji w nowych 
unijnych strategiach na rzecz lasów i 
bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 102
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. apeluje o zrównoważone zużycie 
drewna, z uwzględnieniem modelu 
kaskadowego, a także kwestionuje pogląd, 
jakoby spalanie drewna w charakterze 
opału było uzasadnione względami 
ochrony klimatu, pochłaniania dwutlenku 
węgla i wykorzystania zasobów w 
gospodarce o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 103
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na 
niezrównoważony poziom konsumpcji w 
UE oraz zauważa, że na przykład 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 104
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na 
niezrównoważony poziom konsumpcji w 
UE oraz zauważa, że na przykład 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

skreśla się

Or. en

Poprawka 105
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na 
niezrównoważony poziom konsumpcji w 
UE oraz zauważa, że na przykład 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

8. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zmienionej dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii, w 
tym kryteriów zrównoważonego rozwoju w 
zakresie bioenergii;

Or. fr

Poprawka 106
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
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Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na 
niezrównoważony poziom konsumpcji w 
UE oraz zauważa, że na przykład 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

8. podkreśla, że zrównoważone 
wykorzystanie surowców w Unii można 
znacznie poprawić, wdrażając środki 
wzmacniające biogospodarkę o obiegu 
zamkniętym, a w rezultacie ograniczając 
zależność od przywozu wiążącego się z 
ryzykiem wylesiania;

Or. en

Poprawka 107
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w UE oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

8. zwraca uwagę na konieczność 
nadania konsumpcji w UE 
zrównoważonego charakteru;

Or. es

Poprawka 108
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na 
niezrównoważony poziom konsumpcji w 
UE oraz zauważa, że na przykład 

8. zwraca uwagę, że poziom 
konsumpcji w UE będzie zrównoważony 
tylko wówczas, gdy zostanie przeniesiona 
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dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

strategiczna produkcja, oraz zauważa, że 
na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

Or. fr

Poprawka 109
Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w UE oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom zużycia surowców kopalnych w 
Unii oraz zauważa, że na przykład 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, gdyż nie 
uwzględniają one surowców kopalnych, 
co powoduje zmianę sposobu użytkowania 
gruntów i ją nasila;

Or. en

Poprawka 110
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w UE oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w Unii oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, przez co unijne 
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zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

wykorzystanie biomasy drzewnej do celów 
energetycznych stymuluje bezpośrednią i 
pośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, w tym wylesianie, i ją nasila;

Or. en

Poprawka 111
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w UE oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila;

8. zwraca uwagę na niezrównoważony 
poziom konsumpcji w Unii oraz zauważa, 
że na przykład dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zawiera 
niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju, co powoduje 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i ją 
nasila; podkreśla, że unijny mechanizm 
finansowania powinien promować 
zrównoważoną gospodarkę leśną i 
zrównoważone użytkowanie gruntów;

Or. en

Poprawka 112
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Herbert 
Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje do państw członkowskich o 
wdrożenie zmienionej dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii, w 
tym kryteriów zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do bioenergii;
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Or. en

Poprawka 113
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że zwiększone 
wykorzystanie drewna do biopaliw i 
bioenergii stwarza presję na lasy 
europejskie i światowe ze względu na 
rosnące zapotrzebowanie na energię 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 114
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje do Komisji o dokonanie do 
2021 r. przeglądu odpowiednich aspektów 
rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2019/8071a oraz o bezzwłoczne 
wprowadzenie w nim zmian odpowiednio 
do wiedzy naukowej i zgodnie z zasadą 
ostrożności, w celu zapewnienia, aby 
wycofane zostały wszystkie biopaliwa 
obarczone wysokim ryzykiem 
powodowania pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów, w tym soja, oraz 
aby Unia wywiązała się z globalnego 
zobowiązania dotyczącego powstrzymania 
i odwrócenia światowej utraty 
różnorodności biologicznej;
_________________
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1a Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w 
odniesieniu do określania surowców o 
wysokim ryzyku spowodowania pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów, w 
przypadku których zaobserwowano 
znaczącą ekspansję obszaru produkcji na 
tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz 
certyfikowania biopaliw, biopłynów i 
paliw z biomasy o niskim ryzyku 
spowodowania pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów (Dz.U. L 133 z 
21.5.2019, s. 1).

Or. en

Poprawka 115
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. apeluje do Komisji o krytyczną 
ocenę środków na rzecz zrównoważonej 
produkcji i wykorzystania drewna 
opałowego ze względu na m.in. wysoki 
poziom przywozu granulatu drzewnego do 
Unii, w sposób niezamierzony 
stymulowany przez wadliwe zasady 
rozliczania wynikające z dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii i 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, oraz o przeciwdziałanie ryzyku, 
które taki przywóz stwarza dla lasów w 
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 116
Anja Hazekamp
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Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o pełne uwzględnienie 
wpływu, jaki zwiększone wykorzystanie 
biopaliw pierwszej generacji wywiera na 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i 
wylesianie; apeluje w związku z tym do 
Komisji o fundamentalne zreformowanie 
unijnych strategii politycznych w 
dziedzinie bioenergii, tj. przez przegląd 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 117
Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla znaczenie powiązania 
strategii politycznych Europejskiego 
Zielonego Ładu z zachętami do 
wylesiania, przez odniesienie się do 
wpływu wylesiania na środowisko, 
społeczeństwo i prawa człowieka, w celu 
wprowadzenia w życie długofalowej wizji 
neutralnej dla klimatu gospodarki;

Or. en

Poprawka 118
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria 
Noichl

Projekt opinii
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Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie systemu 
obserwacji wylesiania, degradacji lasów i 
zmian w światowej powierzchni terenów 
zalesionych; zachęca do większego 
wykorzystania systemu satelitarnego 
Copernicus do monitorowania lasów;

Or. en

Poprawka 119
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. apeluje, aby Unia odgrywała 
bardziej zdecydowaną rolę we wspieraniu 
organów lokalnych w egzekwowaniu 
obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony lasów;

Or. en

Poprawka 120
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca się do Komisji, by 
monitorowała i podejmowała działania 
ukierunkowane na przyczyny pożarów i 
niszczenia lasów oraz przekształcania 
ekosystemów i związane z nimi 
naruszenia praw człowieka i praw 

9. zwraca się do Komisji, by używała 
np. systemu satelitarnego Copernicus w 
celu monitorowania pożarów i niszczenia 
lasów oraz przekształcania ekosystemów w 
skali globalnej (w Unii i poza nią), 
uzupełnionego innymi środkami 
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własności gruntu w drodze stworzenia 
mechanizmów wczesnego ostrzegania.

monitorowania służącymi do śledzenia 
naruszeń praw człowieka i praw własności 
gruntu, a także by podejmowała w 
odpowiednim terminie właściwe działania, 
w tym w celu przeciwdziałania 
przyczynom wspomnianych problemów; 
apeluje o stworzenie mechanizmów 
wczesnego ostrzegania w celu 
powiadamiania organów publicznych, 
przedsiębiorstw, w tym niezależnych 
programów, a także konsumentów o 
towarach pochodzących z obszarów, na 
których występuje ryzyko przekształcenia 
ekosystemów oraz obszarów, na których 
doszło do naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 121
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca się do Komisji, by 
monitorowała i podejmowała działania 
ukierunkowane na przyczyny pożarów i 
niszczenia lasów oraz przekształcania 
ekosystemów i związane z nimi naruszenia 
praw człowieka i praw własności gruntu w 
drodze stworzenia mechanizmów 
wczesnego ostrzegania.

9. zwraca się do Komisji, by 
monitorowała przyczyny pożarów i 
niszczenia lasów oraz przekształcania 
ekosystemów i związane z nimi naruszenia 
praw człowieka i praw własności gruntu 
oraz pomagała w przeciwdziałaniu tym 
problemom przez pogłębianie dialogu i 
wymiany danych z odpowiednimi 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 122
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. zwraca się do Komisji, by 
monitorowała i podejmowała działania 
ukierunkowane na przyczyny pożarów i 
niszczenia lasów oraz przekształcania 
ekosystemów i związane z nimi naruszenia 
praw człowieka i praw własności gruntu w 
drodze stworzenia mechanizmów 
wczesnego ostrzegania.

9. zwraca się do Komisji, by 
monitorowała i podejmowała działania 
ukierunkowane na przyczyny pożarów i 
niszczenia lasów, występowania osuwisk 
oraz przekształcania ekosystemów i 
związane z nimi naruszenia praw 
człowieka i praw własności gruntu w 
drodze stworzenia mechanizmów 
wczesnego ostrzegania.

Or. ro

Poprawka 123
Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. apeluje do Komisji, by 
zainicjowała utworzenie wspólnego i 
bezpłatnego systemu monitorowania 
lasów na podstawie danych satelitarnych, 
umożliwiającego państwom członkowskim 
oraz innym zainteresowanym stronom i 
obywatelom rejestrację przypadków 
pozyskiwania drewna w sposób nielegalny 
lub bez zezwolenia, szczególnie na 
obszarach chronionych, w czasie 
rzeczywistym, a także monitorowanie 
stanu zalesienia.

Or. en

Poprawka 124
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. apeluje do Komisji, by 
zainicjowała utworzenie wspólnego i 
bezpłatnego systemu monitorowania 
lasów na podstawie danych satelitarnych, 
umożliwiającego państwom członkowskim 
oraz innym zainteresowanym stronom i 
obywatelom rejestrację przypadków 
pozyskiwania drewna w sposób nielegalny 
lub bez zezwolenia, szczególnie na 
obszarach chronionych, w czasie 
rzeczywistym, a także monitorowanie 
stanu zalesienia.

Or. en

Poprawka 125
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym 
szkolenia w Unii i w państwach trzecich, 
przy czym prowadzone stale programy 
zalesiania i ponownego zalesiania 
stanowią istotny czynnik pod względem 
zapewnienia różnorodności biologicznej 
oraz dochodów właścicieli lasów i 
rolników stosujących system rolno-leśny;

Or. en

Poprawka 126
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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9b. zwraca uwagę na rolę systemów 
rolno-leśnych, które definiuje się jako 
systemy użytkowania gruntów, w których 
drzewa uprawia się w połączeniu z 
rolnictwem ekstensywnym na tym samym 
gruncie i które zwiększają ogólną 
produktywność, generują więcej biomasy, 
utrzymują i odtwarzają gleby, ograniczają 
rozprzestrzenianie się pożarów lasów i 
zapewniają cenne usługi ekosystemowe;

Or. en

Poprawka 127
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa UE, by wspierała łańcuchy 
dostaw niepowodujące wylesiania i 
tworzenie lepszej wartości dodanej z 
uwzględnieniem praw człowieka, prawa 
do pracy, prawa do ziemi i praw 
użytkowania oraz bezpieczeństwa 
żywnościowego i uczciwego dochodu;

Or. de

Poprawka 128
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. zwraca uwagę, że lasy mają istotne 
znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa 
żywnościowego i są jednym z 
najważniejszych źródeł dochodu dla wielu 
małych gospodarstw rolnych; podkreśla, 
że działania mające na celu ochronę i 
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odbudowę lasów prowadzą do poprawy 
warunków życia ludzi na obszarach 
wiejskich;

Or. de

Poprawka 129
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. zwraca uwagę, że zrównoważona 
intensyfikacja gospodarki rolnej oraz 
planowe użytkowanie gruntów i 
gospodarowanie nimi są niezbędne dla 
wielu małych gospodarstw;

Or. de

Poprawka 130
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. apeluje o skuteczne programy 
wsparcia finansowego i zachęt na rzecz 
środków służących zalesianiu 
zdegradowanych gruntów oraz gruntów 
nienadających się dla rolnictwa;

Or. ro

Poprawka 131
Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. apeluje do Komisji, aby oceniła i 
ujawniła wkład, jaki w wylesianie wnoszą 
sektory i organizacje przemysłu 
drzewnego, z myślą o zapewnieniu 
większej przejrzystości i zrozumienia 
międzynarodowych łańcuchów wartości, a 
także stymulowaniu wdrożenia rozwiązań 
z zakresu zrównoważonego wykorzystania 
drewna;

Or. en

Poprawka 132
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. apeluje do Komisji, aby oceniła i 
ujawniła wkład, jaki w wylesianie wnoszą 
sektory i organizacje przemysłu 
drzewnego, z myślą o zapewnieniu 
większej przejrzystości i zrozumienia 
międzynarodowych łańcuchów wartości, a 
także stymulowaniu wdrożenia rozwiązań 
z zakresu zrównoważonego wykorzystania 
drewna;

Or. en

Poprawka 133
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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9c. apeluje do Unii o ustanowienie 
wspólnego systemu aukcji drewna, by 
zapewnić zrównoważone wykorzystanie 
drewna, a także zapobiegać 
upowszechnianiu się umów dwustronnych 
opartych na dumpingowych cenach 
drewna oraz unikać promowania 
dodatkowego pozyskiwania drewna; 
zauważa, że dzięki temu można byłoby 
śledzić, skąd pochodzą materiały, oraz 
uwzględniać w cenie czynniki w zakresie 
klimatu i różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 134
Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. apeluje do Unii o ustanowienie 
wspólnego systemu aukcji drewna, by 
zapewnić zrównoważone wykorzystanie 
drewna, a także zapobiegać 
upowszechnianiu się umów dwustronnych 
opartych na dumpingowych cenach 
drewna oraz unikać promowania 
dodatkowego pozyskiwania drewna; 
zauważa, że dzięki temu można byłoby 
śledzić, skąd pochodzą materiały, oraz 
uwzględniać w cenie czynniki w zakresie 
klimatu i różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 135
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9d. jest zdania, że jednolita definicja 
łańcucha wartości „niepowodującego 
wylesiania i degradacji ekosystemów” ma 
zasadnicze znaczenie dla uporania się z 
problemem towarów przyczyniających się 
do wylesiania, degradacji lasów oraz 
przekształcania i degradacji innych 
ekosystemów naturalnych; apeluje do 
Komisji o zaproponowanie takiej prawnie 
wiążącej definicji; uważa, że Komisja 
powinna przede wszystkim skupić się na 
głównych czynnikach stymulujących 
wylesianie, w tym na oleju palmowym, soi, 
wołowinie, kukurydzy, kauczuku, kakao, 
papierze i drewnie opałowym używanym 
do celów energetycznych; podkreśla, że 
Komisja powinna przy tym zwracać uwagę 
na powiązane naruszenia praw człowieka, 
a także prawa ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych;

Or. en


