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Poprawka 1
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że wylesianie i 
degradacja lasów należą do głównych 
spowodowanych przez człowieka przyczyn 
emisji dwutlenku węgla, niszczenia 
siedlisk i zmiany klimatu; w związku z tym 
zwraca się do Komisji i jej państw 
członkowskich o utrzymanie 
zaangażowania na rzecz walki z 
nielegalnym pozyskiwaniem drewna oraz 
handlem nielegalnym drewnem i 
towarami stanowiącymi zagrożenie dla 
lasów; podkreśla jednak, że działania UE 
powinny koncentrować się również na 
ograniczaniu skutków zgodnego z prawem 
pozyskiwania drewna, które jest 
dozwolone do celów alternatywnego 
użytkowania gruntów, w szczególności do 
hodowli bydła, działalności górniczej i 
wiertnictwa;

Or. en

Poprawka 2
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że zgodnie z raportem 
IPCC w sprawie zmiany klimatu i 
degradacji gleb największy potencjał w 
zakresie zmniejszenia emisji z sektora 
lądowego tkwi w wyhamowaniu 
wylesiania i degradacji lasów; podkreśla 
ponadto, że kilka badań naukowych 
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wskazuje na wzajemne powiązania między 
utratą różnorodności biologicznej a coraz 
częstszym występowaniem pandemii, w 
szczególności chorób odzwierzęcych 
mających związek z wylesianiem i 
degradacją naturalnych siedlisk;

Or. en

Poprawka 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz badań i 
innowacji, rolnictwa odpornego na zmianę 
klimatu, zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości społeczno-
gospodarcze rosnącej liczbie ludności; 
podkreśla w szczególności znaczenie 
zwiększania pokrywy leśnej, odtworzenia 
zniszczonych ekosystemów i regeneracji 
gleb poprzez programy na rzecz zalesiania 
i ponownego zalesiania zgodnie z 
zadaniami w ramach celu 
zrównoważanego rozwoju nr 15;

Or. en

Poprawka 4
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, jak również redukcji emisji 
spowodowanych wylesianiem i degradacją 
lasów oraz odtworzenia zdegradowanych 
lasów, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności, ponieważ lasy 
jako najważniejszy globalny rezerwuar 
węgla pełnią kluczową funkcję dla 
klimatu świata, tworząc tlen i 
pochłaniając gaz cieplarniany, jakim jest 
dwutlenek węgla CO2;

Or. de

Poprawka 5
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych inwestycji 
w programy na rzecz rolnictwa odpornego 
na zmianę klimatu, zrównoważonej 
intensyfikacji i dywersyfikacji, 
agroekologii i systemów rolno-leśnych, by 
powstrzymać ekspansję użytkowania 
gruntów ze szkodą dla lasów, a 
jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

1. wzywa UE do dalszych inwestycji 
w programy na rzecz rolnictwa odpornego 
na zmianę klimatu, zrównoważonej 
intensyfikacji i dywersyfikacji, 
agroekologii i systemów rolno-leśnych, by 
powstrzymać ekspansję użytkowania 
gruntów ze szkodą dla lasów, a 
jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności; podkreśla, że 
skuteczność tych inwestycji jest 
uwarunkowana zrównoważonym 
zaangażowaniem całej społeczności 
międzynarodowej, a w szczególności 
państw, które w największym stopniu 
przyczyniają się do wylesiania w skali 
globalnej, czyli przede wszystkim Chin;
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Or. fr

Poprawka 6
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać nielegalne 
pozyskiwanie drewna oraz ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem, przy czym 
zauważa różny poziom krajowych strategii 
politycznych w kontekście biogospodarki o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 7
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych inwestycji 
w programy na rzecz rolnictwa odpornego 
na zmianę klimatu, zrównoważonej 
intensyfikacji i dywersyfikacji, 
agroekologii i systemów rolno-leśnych, by 
powstrzymać ekspansję użytkowania 
gruntów ze szkodą dla lasów, a 
jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 

1. wzywa UE do nadania priorytetu 
inwestycjom w agroekologię, 
dywersyfikację upraw i systemy rolno-
leśne, zgodnie z wnioskami 
przedstawionymi w sprawozdaniu 
specjalnym IPCC dotyczącym zmiany 
klimatu i gruntów, oraz do inwestowania 
w gospodarowanie zasobami leśnymi w 
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żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

ramach wspólnot lokalnych, by 
powstrzymać ekspansję użytkowania 
gruntów ze szkodą dla lasów i innych 
naturalnych ekosystemów, a jednocześnie 
zapewnić dostateczną ilość żywności i 
zrównoważone możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

Or. en

Poprawka 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

1. wzywa UE do większych 
inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych oraz rozwiązań opartych na 
naturze, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze, 
zadbać o ochronę ekosystemów oraz 
zapewnić lepsze źródła utrzymania i 
większe bezpieczeństwo żywnościowe 
rosnącej liczbie ludności;

Or. en

Poprawka 9
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa UE do większych 1. wzywa UE do większych 
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inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
odpornego na zmianę klimatu, 
zrównoważonej intensyfikacji i 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów, 
a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość 
żywności i możliwości gospodarcze 
rosnącej liczbie ludności;

inwestycji w programy na rzecz rolnictwa 
bardziej odpornego na zmianę klimatu, 
bardziej zrównoważonego i bardziej 
ekstensywnego, zrównoważonej 
dywersyfikacji, agroekologii i systemów 
rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję 
użytkowania gruntów ze szkodą dla lasów;

Or. de

Poprawka 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że zrównoważona 
gospodarka leśna, ochrona różnorodności 
biologicznej i agroekologia przynoszą 
bezpośrednie i pośrednie korzyści w 
wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego, 
źródeł utrzymania i żywności w krajach 
rozwijających się, przyczyniając się do 
wyeliminowania problemu głodu i 
poprawy stanu wyżywienia społeczności 
lokalnych; przypomina, że postępy w 
osiąganiu zrównoważonego rolnictwa, 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
zrównoważonej gospodarki leśnej 
powinny stać się jednocześnie głównymi 
elementami Agendy na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 2030, której 
cele zrównoważonego rozwoju są ze sobą 
wzajemnie powiązane i nierozdzielne;

Or. en

Poprawka 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że ok. 80 % 
światowego wylesiania jest powodowane 
powiększaniem powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów rolnictwa; 
zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że 
konsumpcja w UE stanowi ok. 10 % 
globalnego udziału w wylesianiu z uwagi 
na dużą zależność UE od przywozu 
towarów rolnych takich jak olej palmowy, 
mięso, soja, kakao, kukurydza, drewno, 
kauczuk[1];
[1] Źródła: komunikat Komisji 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z dnia 23 lipca 2019 r., s. 4.

Or. en

Poprawka 12
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie, że rosnący 
popyt na produkty bioenergetyczne i 
import biomasy, jeśli nie będzie należycie 
monitorowany, może doprowadzić do 
niezrównoważonych praktyk, które będą 
wywierać potencjalnie szkodliwy wpływ na 
środowisko w perspektywie 
długoterminowej; w związku z tym wzywa 
UE i państwa członkowskie do 
zapewnienia spójności strategii 
politycznych oraz do oceny zgodności z 
zasadą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, określoną w art. 208 TFUE i 
następnie powtórzoną w 2017 r. w nowym 
Europejskim konsensusie w sprawie 
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rozwoju;

Or. en

Poprawka 13
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że ok. 80 % światowego 
wylesiania jest powodowane 
powiększaniem powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów rolnictwa i że 
sytuację tę pogarsza legalne i nielegalne 
pozyskiwanie drewna do produkcji paliwa 
i na eksport; wzywa Komisję do wsparcia 
polityki współpracy mającej na celu 
ograniczenie wylesiania, które odbywa się 
na potrzeby ukierunkowanej na eksport 
produkcji rolnej na skalę przemysłową;

Or. en

Poprawka 14
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa UE do utrzymania 
dynamiki przeciwdziałania wylesianiu i 
degradacji lasów oraz rabunkowemu 
wykorzystaniu zasobów leśnych, a także 
do zadbania o kontynuowanie postępów 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
ramach porozumienia klimatycznego z 
Paryża i celów zrównoważonego rozwoju 
(SDG);

Or. de
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Poprawka 15
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że walka z wylesianiem 
wymaga spójności obszarów unijnej 
polityki w dziedzinie środowiska i że w 
szczególności nie należy faworyzować 
upraw w znacznym stopniu 
przyczyniających się do wylesiania, a 
zwłaszcza produkcji oleju palmowego;

Or. fr

Poprawka 16
Janina Ochojska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa UE do zacieśnienia 
współpracy międzynarodowej w celu 
powstrzymania wylesiania i degradacji 
lasów oraz wsparcia odtwarzania lasów, 
co stanowiłoby co najmniej 30 % 
wszystkich działań łagodzących 
niezbędnych do ograniczenia globalnego 
ocieplenia do 1,5°C;

Or. en

Poprawka 17
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa UE do udzielenia szybszego 
i większego wsparcia państwom trzecim, 
tak aby umożliwić im skoncentrowanie się 
na odnawialnych źródłach energii i tym 
samym zmniejszyć tendencję do 
wylesiania spowodowaną wykorzystaniem 
drewna jako paliwa;

Or. en

Poprawka 18
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 
naruszeń praw człowieka;

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 
naruszeń praw człowieka; uznaje istotne 
znaczenie międzynarodowych ram takich 
jak dobrowolne wytyczne FAO w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT) dla zapewnienia jasności prawa i 
uznanych na skalę międzynarodową norm 
dotyczących dobrych praktyk na rzecz 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów; zwraca się do 
Komisji o wsparcie upowszechnienia i 
stosowania VGGT na szczeblu globalnym, 
regionalnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 19
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Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że środki współpracy 
UE muszą służyć przeciwdziałaniu 
korupcji, słabym rządom i instytucjom, 
brakowi wyszkolonego personelu, 
bezkarności i niepewnym stosunkom 
własności gruntów, które są głównymi 
przyczynami nielegalnego pozyskiwania 
drewna, oszustw, uchylania się od 
opodatkowania i naruszeń praw 
człowieka;

2. podkreśla, że celem środków 
współpracy UE powinno być usunięcie 
pierwotnych przyczyn wylesiania i 
nielegalnego pozyskiwania drewna za 
granicą, co obejmuje np. przeciwdziałanie 
korupcji, słabym rządom i instytucjom, 
zawężaniu przestrzeni obywatelskiej, 
niewystarczającemu udziałowi podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego, brakowi 
szkoleń personelu, przestępczości leśnej, 
oszustwom, uchylaniu się od 
opodatkowania i naruszeniom praw 
człowieka, które wynikają np. z masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi oraz 
niepewnych stosunków własności 
gruntów;

Or. en

Poprawka 20
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 
naruszeń praw człowieka;

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu i definicji lasów, 
bezkarności i niepewnym stosunkom 
własności gruntów, które są głównymi 
przyczynami nielegalnego pozyskiwania 
drewna, oszustw, uchylania się od 
opodatkowania i naruszeń praw człowieka; 
podkreśla, że zrównoważone 
gospodarowanie gruntami powinno być 
podstawą realizowanych przez darczyńców 
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inicjatyw i programów ukierunkowanych 
na rolnictwo i leśnictwo;

Or. en

Poprawka 21
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 
naruszeń praw człowieka;

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 
naruszeń praw człowieka; domaga się 
zatem identyfikowalności drewna i 
produktów z drewna w całym łańcuchu 
dostaw;

Or. en

Poprawka 22
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, 
słabym rządom i instytucjom, brakowi 
wyszkolonego personelu, bezkarności i 
niepewnym stosunkom własności gruntów, 
które są głównymi przyczynami 
nielegalnego pozyskiwania drewna, 
oszustw, uchylania się od opodatkowania i 

2. podkreśla, że środki współpracy UE 
muszą służyć przeciwdziałaniu wylesianiu, 
korupcji, słabym rządom i instytucjom, 
brakowi wyszkolonego personelu, 
bezkarności i niepewnym stosunkom 
własności gruntów, które są głównymi 
przyczynami nielegalnego pozyskiwania 
drewna, oszustw, uchylania się od 
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naruszeń praw człowieka; opodatkowania i naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 23
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że na całym świecie 
około 2,6 mld ludzi używa tradycyjnej 
biomasy, głównie drewna i węgla 
drzewnego, do przygotowywania posiłków, 
a prawie trzy czwarte z nich nie ma 
dostępu do wydajnych pieców 
kuchennych; uważa, że w ramach 
udzielanej pomocy UE powinna w 
równym stopniu wspierać kraje 
rozwijające się w bardziej zrównoważonej 
produkcji paliwa drzewnego w celu 
ograniczenia degradacji lasów, jak 
również w czystszej i wydajniejszej 
produkcji paliwa drzewnego w celu 
poprawy stanu zdrowia milionów ludzi, a 
zwłaszcza kobiet i dzieci w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 24
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie z powodu 
podpisywania umów handlowych z 
państwami, które nie dotrzymują 
zobowiązań w dziedzinie walki z 
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wylesianiem, jak przykładowo Wietnam; 
podkreśla, że skuteczna walka z 
wylesianiem powinna stanowić wstępny i 
konieczny warunek zawarcia każdej 
umowy handlowej między Unią 
Europejską a państwem trzecim;

Or. fr

Poprawka 25
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że wylesianie i 
degradacja lasów na coraz większą skalę 
nie tylko odbywa się ze szkodą dla 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
różnorodności biologicznej, lecz ma 
również negatywne skutki dla życia i praw 
ludzi, jak np. przy przesiedlaniu lub 
masowym opuszczaniu wsi, gdy łamane są 
prawa do ziemi lub prawa pracownicze;

Or. de

Poprawka 26
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę, że lasy odgrywają 
istotną rolę w globalnym zapewnianiu 
żywności i dla wielu drobnych rodzinnych 
gospodarstw rolnych są jednym z 
najważniejszych źródeł dochodów; 
podkreśla, że środki służące ochronie i 
odbudowie lasów prowadzą do poprawy 
warunków życia ludzi na obszarach 
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wiejskich;

Or. de

Poprawka 27
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; w szczególności podkreśla, że w 
sprawozdaniu specjalnym dotyczącym 
zmiany klimatu i gruntów Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
wyraźnie akcentuje krytyczną rolę 
tradycyjnej wiedzy oraz społeczności 
tubylczych i lokalnych w zapewnianiu 
opieki i ochrony dla gleb i lasów na 
świecie, a także znaczenie 
zagwarantowania społecznościom praw 
własności gruntów do celów 
przeciwdziałania zmianie klimatu; 
podkreśla, że strategia leśna UE powinna 
odpowiadać na lokalne potrzeby i być 
zgodna z podejściem opartym na prawach 
człowieka, które zakłada pełny udział 
społeczności lokalnych, a zwłaszcza 
ludności tubylczej; w związku z tym 
wzywa UE do zapewnienia ich 
skutecznego udziału w opracowywaniu i 
realizowaniu unijnych programów 
rozwojowych mających wpływ na te 
grupy, opierając się na wnioskach 
FLEGT; ponadto wzywa UE do 
zwiększenia przejrzystości i 
odpowiedzialności umów o dobrowolnym 
partnerstwie; w szerszym kontekście 
podkreśla odpowiedzialność UE za 
skuteczne uznanie i ochronę prawa 
lokalnych społeczności zależnych od 
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lasów i ludności tubylczej do zwyczajowej 
własności, zgodnie z dobrowolnymi 
wytycznymi FAO w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT), oraz za kontrolę ich gruntów i 
zasobów naturalnych, jak określono w 
Deklaracji praw ludów tubylczych 
przyjętej przez ONZ oraz w Konwencji 
MOP nr 169;

Or. en

Poprawka 28
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają, a jednocześnie uznaje rolę 
zawodowego leśnika, która również ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
skutecznej ochrony lasów; wzywa UE do 
zapewnienia ich udziału w opracowywaniu 
i realizowaniu unijnych programów 
rozwojowych mających wpływ na te 
grupy; ponadto wzywa UE do zwiększenia 
przejrzystości umów o dobrowolnym 
partnerstwie; podkreśla, że należy 
priorytetowo traktować również wiedzę na 
temat leśnictwa i ochrony lasów, w tym 
innowacje i cyfryzację, oraz transfer 
wiedzy;

Or. en

Poprawka 29
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; podkreśla, że zachowanie 
zasobów naturalnych nie jest jedynie 
kwestią ochrony różnorodności 
biologicznej, lecz także kwestią 
sprawiedliwości społecznej w ramach wizji 
odbudowy środowiska, która zakłada 
zrównoważenie potrzeb zarówno 
środowiska naturalnego, jak i ludzi; 
wzywa UE do zapewnienia uznania ich 
tytułów prawnych do gruntów i 
podstawowych praw człowieka oraz ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

Or. en

Poprawka 30
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają, oraz że razem z obrońcami praw 
człowieka związanych ze stanem 
środowiska grupy te są coraz częściej 
przedmiotem zastraszania i gróźb, stając 
się ofiarami naruszania praw człowieka 
podczas starań o ochronę swoich lasów, 
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gruntów i środowiska; wzywa UE do 
zapewnienia ich udziału w opracowywaniu 
i realizowaniu unijnych programów 
rozwojowych mających wpływ na te grupy 
oraz w egzekwowaniu działań na rzecz 
ochrony lasów; ponadto wzywa UE do 
zwiększenia przejrzystości umów o 
dobrowolnym partnerstwie;

Or. en

Poprawka 31
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie;

3. przypomina, że ludność tubylcza, 
społeczności lokalne, drobni producenci 
rolni i kobiety dysponują niezbędną wiedzą 
na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich 
udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych 
mających wpływ na te grupy; ponadto 
wzywa UE do zwiększenia przejrzystości 
umów o dobrowolnym partnerstwie; poza 
tym zachęca podmioty prywatne z sektora 
drewna do zaangażowania się w 
promowanie rozwoju tych grup pod 
względem społecznym poprzez dobrowolne 
inicjatywy;

Or. fr

Poprawka 32
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3a. podkreśla, że wprowadzenie 
systemów etykietowania i certyfikacji 
produktów niepowodujących wylesiania 
nie jest wystarczające w kontekście 
kryzysu klimatycznego i środowiskowego; 
nalega, by wszystkie produkty, które 
przyczyniają się do światowego 
wylesiania, zostały objęte zakazem 
wprowadzania do obrotu na rynku 
wewnętrznym UE, oraz zwraca się do 
Komisji o opracowanie prawnie 
wiążących kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w celu osiągnięcia 
zrównoważonych modeli produkcji i 
konsumpcji;

Or. en

Poprawka 33
Janina Ochojska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kobiety tubylcze i 
kobiety trudniące się rolnictwem 
odgrywają decydującą rolę w ochronie 
ekosystemów leśnych; zauważa jednak z 
niepokojem, że kobiety nie są włączane w 
proces zarządzania zasobami 
naturalnymi, a ich pozycja nie jest 
wzmacniana; uważa, że równość płci w 
edukacji leśnej jest zasadniczym 
elementem zrównoważonej gospodarki 
leśnej i że powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w planie działań UE;

Or. en

Poprawka 34
Marlene Mortler

Projekt opinii
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Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na znaczenie 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw leśnych przez pomoc 
techniczną i finansową, edukację i 
transfer wiedzy;

Or. de

Poprawka 35
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę, że UE posiada 
rozległą wiedzę ekspercką w zakresie 
zrównoważonego zaopatrzenia w energię i 
wiedza ta powinna być udostępniana i 
przekazywana w ramach badań 
naukowych i współpracy państwom 
najmocniej dotkniętym wylesianiem, aby 
osiągnąć cele zrównoważonego 
gospodarowania lasami, sformułowane w 
Agendzie 2030;

Or. de

Poprawka 36
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 

skreśla się
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(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych 
instrumentów łączonych w celu 
uruchomienia środków prywatnych;

Or. en

Poprawka 37
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych instrumentów 
łączonych w celu uruchomienia środków 
prywatnych;

4. wzywa do priorytetowego ujęcia 
ochrony i odtwarzania lasów w przyszłym 
Instrumencie Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), a także podkreśla potencjał 
Planu inwestycji zewnętrznych i 
regionalnych instrumentów łączonych w 
celu uruchomienia środków prywatnych na 
rzecz ochrony i przywrócenia 
integralności ekosystemów leśnych z 
myślą o maksymalizacji ich zdolności do 
składowania dwutlenku węgla i ochrony 
różnorodności biologicznej; wzywa sektor 
prywatny do proaktywnego 
przeciwdziałania wylesianiu i naruszaniu 
praw człowieka w ramach jego łańcuchów 
dostaw i inwestycji, a także do 
niezwłocznego wywiązania się z podjętych 
zobowiązań na rzecz zerowego wylesiania 
i zapewnienia pełnej przejrzystości 
realizacji podjętych zobowiązań; wzywa 
Komisję, aby doprowadziła do nadania 
dobrowolnym wytycznym FAO w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT) wiążącego charakteru do celów 
Planu inwestycji zewnętrznych; podkreśla, 
że zgodność z VGGT wymaga istnienia 
skutecznego, niezależnego monitorowania 
i egzekwowania, w tym odpowiednich 
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mechanizmów rozwiązywania sporów i 
rozpatrywania skarg;

Or. en

Poprawka 38
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych instrumentów 
łączonych w celu uruchomienia środków 
prywatnych;

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych instrumentów 
łączonych w celu uruchomienia środków 
prywatnych na rzecz zrównoważonej 
gospodarki leśnej, zalesiania, ponownego 
zalesiania, zrównoważonej turystyki i 
systemu rolno-leśnego, a także inicjatyw 
realizowanych przez niektóre duże 
przedsiębiorstwa w celu wyeliminowania 
produktów powodujących wylesianie ze 
swoich łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 39
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 

4. wzywa sektor leśnictwa do 
wyraźnego zaangażowania w przyszły 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
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(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych instrumentów 
łączonych w celu uruchomienia środków 
prywatnych;

(ISWMR), a także do pełnego 
wykorzystania potencjału Planu inwestycji 
zewnętrznych i regionalnych instrumentów 
łączonych w celu uruchomienia środków 
prywatnych z myślą o osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 40
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla terapeutyczną funkcję 
lasów w wysoce zurbanizowanych 
społeczeństwach europejskich, w tym 
rosnące znaczenie miejskich lasów i drzew 
w miastach, które wywierają bezpośredni, 
pozytywny wpływ na zdrowie ludzkie i 
jakość życia obywateli; podkreśla, że lasy 
przyczyniają się również do społeczno-
gospodarczego rozwoju terytoriów 
wiejskich na świecie, w tym do dystrybucji 
zasobów do najbiedniejszych obszarów 
dzięki przemysłowi leśnemu, niedrzewnym 
produktom leśnym lub ekoturystyce;

Or. en

Poprawka 41
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. lasy są ważną częścią 
różnorodności biologicznej środowiska 
morskiego i lądowego oraz przyczyniają 
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się do łagodzenia i przystosowania do 
negatywnych skutków zmiany klimatu, 
takich jak zjawiska katastrofalne, w tym 
powodzie, susze, burze, erozja, fale 
upałów i pożary; w związku z tym wzywa 
UE do zwiększenia ochrony 
różnorodności biologicznej w kontekście 
leśnictwa w ramach polityki rozwojowej i 
współpracy z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 42
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa UE, aby podczas przeglądu 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej, w ramach wysiłków 
podejmowanych na rzecz zwiększenia 
zrównoważonego finansowania, 
wzmocniła standardy w dziedzinie 
obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji dotyczących 
produkcji lub przetwarzania towarów 
powodujących wylesianie i degradację 
lasów;

Or. en

Poprawka 43
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, że strategia Komisji 
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dotycząca biogospodarki, która w 
znacznym stopniu opiera się na 
wykorzystywaniu biomasy, a zwłaszcza 
biomasy leśnej (zarówno jako paliwa, jak i 
jako surowca wykorzystywanego do 
produkcji szerokiej gamy produktów), 
stwarza nowe wyzwania dla ochrony i 
odtwarzania lasów, ponieważ może 
doprowadzić do zmiany równowagi 
pomiędzy rolą gospodarczą, społeczną i 
środowiskową na korzyść wykorzystania 
przemysłowego;

Or. en

Poprawka 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa UE, by w ramach 
współpracy z krajami rozwijającymi się 
zwróciła szczególną uwagę na lasy na 
obszarach przybrzeżnych, takie jak lasy 
namorzynowe, na które zmiana klimatu i 
działalność człowieka wywierają 
szczególny wpływ i które stanowią 
ogromną szansę w wymiarze polityki 
ochrony oraz łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

Or. en

Poprawka 45
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina, że rosnący popyt w 
UE na drewno do celów wytwarzania 
materiałów i energii oraz biogospodarki 
przekracza zdolności pod względem 
podaży w UE, co zwiększa ryzyko 
związanego z importem wylesiania, 
masowego wykupu i dzierżawy ziemi, 
przymusowego wysiedlania oraz 
naruszania praw ludności tubylczej; 
ponownie podkreśla, że unijna polityka 
bioenergetyczna powinna odpowiadać 
surowym kryteriom środowiskowym i 
społecznym;

Or. en

Poprawka 46
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do uznania w 
strategii leśnej wielofunkcyjnej roli lasów 
oraz do zajęcia się kompromisami 
wynikającymi z rosnącego popytu na 
drewno do celów wytwarzania materiałów 
i energii oraz biogospodarki poprzez 
opracowanie unijnych kryteriów 
zrównoważonej gospodarki leśnej z 
konkretnymi poziomami odniesienia i 
progami, w szczególności dotyczącymi 
ilości drewna posuszowego; w 
szczególności wzywa UE do oparcia 
prawodawstwa na dowodach naukowych, 
co wiąże się z nadaniem priorytetowego 
znaczenia „proforestacji”, czyli praktyki 
polegającej na umożliwieniu lasom 
wzrostu do osiągnięcia przez nie 
maksymalnych zdolności ekologicznych 
pod względem magazynowania dwutlenku 
węgla i pod względem różnorodności 
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biologicznej, co okazuje się tańszym i 
skuteczniejszym rozwiązaniem niż 
zalesianie i ponowne zalesianie w 
opanowywaniu dwutorowego globalnego 
kryzysu związanego ze zmianą klimatu i 
utratą różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 47
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla, że ochrona 
różnorodności biologicznej i łagodzenie 
zmiany klimatu nie są działaniami, które 
w sposób automatyczny wzajemnie się 
wspierają; wzywa do przeglądu dyrektywy 
w sprawie odnawialnych źródeł energii 
(RED), aby zapewnić jej spójność z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
podjętymi przez UE w ramach Agendy 
2030, porozumienia paryskiego oraz 
Konwencji o różnorodności biologicznej, 
co wiąże się np. z wprowadzeniem 
kryteriów równoważonego rozwoju 
społecznego, uwzględniających zagrożenia 
związane z masowym wykupem i 
dzierżawą ziemi; w tym celu dyrektywa 
RED II powinna być zgodna z 
międzynarodowymi normami dotyczącymi 
tytułów prawnych, tj. Konwencją MOP nr 
169, dobrowolnymi wytycznymi FAO w 
sprawie odpowiedzialnego zarządzania 
tytułami prawnymi do gruntów oraz 
zasadami odpowiedzialnego inwestowania 
w rolnictwo i systemy żywnościowe;

Or. en
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Poprawka 48
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla również potrzebę 
wprowadzenia surowszych kryteriów 
środowiskowych dotyczących biomasy 
leśnej w celu uniknięcia wylesiania za 
granicą; w szczególności wzywa państwa 
członkowskie do powstrzymania się od 
przywozu drewna i produktów 
drewnopochodnych do celów 
energetycznych; zwraca się do Komisji o 
zmodyfikowanie dyrektywy RED II w taki 
sposób, aby drewno z lasów dotkniętych 
pożarami nie kwalifikowało się do 
osiągnięcia celów państw członkowskich 
UE dotyczących odnawialnych źródeł 
energii i aby takie drewno nie 
kwalifikowało się do dopłat;

Or. en

Poprawka 49
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do omawiania kwestii 
związanych z wylesianiem w 
dwustronnych rozmowach z krajami 
partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia 
lasów do wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym na mocy porozumienia 
paryskiego, do podjęcia prac nad 
wiążącymi międzynarodowymi systemami 
ochrony lasów oraz do koordynacji z 
inicjatywami międzynarodowymi;

5. wzywa UE do omawiania kwestii 
związanych z wylesianiem w 
dwustronnych rozmowach z krajami 
partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia 
lasów do wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym na mocy porozumienia 
paryskiego, do podjęcia prac nad 
wiążącymi międzynarodowymi systemami 
ochrony lasów i ponownego zalesiania 
oraz do koordynacji z inicjatywami 
międzynarodowymi; wzywa UE, by 
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rozważyła możliwość wsparcia państw 
trzecich mających potencjał przejścia na 
odnawialne źródła energii o pochodzeniu 
nieleśnym, co zmniejszy tendencję do 
wylesiania wynikającą z wykorzystania 
drewna jako paliwa, oraz zachęca do 
podjęcia działań na rzecz zwiększenia 
pokrywy leśnej i innych obszarów 
zalesionych, w stosownych przypadkach, 
zwłaszcza na gruntach odłogowanych 
oraz w regionach położonych blisko 
terenów miejskich i w regionach 
podmiejskich, jak również na obszarach 
górzystych, biorąc pod uwagę warunki 
regionalne i zmieniające się warunki 
klimatyczne;

Or. en

Poprawka 50
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do omawiania kwestii 
związanych z wylesianiem w 
dwustronnych rozmowach z krajami 
partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia 
lasów do wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym na mocy porozumienia 
paryskiego, do podjęcia prac nad 
wiążącymi międzynarodowymi systemami 
ochrony lasów oraz do koordynacji z 
inicjatywami międzynarodowymi;

5. wzywa UE do omawiania 
wylesiania, degradacji lasów i niszczenia 
innych ekosystemów naturalnych w 
dwustronnych rozmowach z krajami 
partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia 
lasów i powiązanych środków gospodarki 
leśnej do wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym na mocy porozumienia 
paryskiego oraz do ich krajowych strategii 
i planów działania na rzecz różnorodności 
biologicznej na mocy Konwencji o 
różnorodności biologicznej, a także do 
podjęcia prac nad wiążącymi 
międzynarodowymi systemami ochrony 
lasów oraz do koordynacji z inicjatywami 
międzynarodowymi;

Or. en
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Poprawka 51
Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do omawiania kwestii 
związanych z wylesianiem w 
dwustronnych rozmowach z krajami 
partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia 
lasów do wkładów ustalonych na poziomie 
krajowym na mocy porozumienia 
paryskiego, do podjęcia prac nad 
wiążącymi międzynarodowymi systemami 
ochrony lasów oraz do koordynacji z 
inicjatywami międzynarodowymi;

5. wzywa UE do omawiania kwestii 
związanych z wylesianiem w 
dwustronnych i regionalnych rozmowach 
z krajami partnerskimi, aby zachęcić je do 
włączenia lasów do wkładów ustalonych 
na poziomie krajowym na mocy 
porozumienia paryskiego, do podjęcia prac 
nad wiążącymi międzynarodowymi 
systemami ochrony lasów oraz do 
koordynacji z inicjatywami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 52
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do rozszerzenia 
stosowania systemu satelitarnego 
Copernicus REDD+ do wsparcia 
globalnego monitorowania zagrożeń 
leśnych i wylesiania we współpracy z 
krajami rozwijającymi się, aby przyczynić 
się do wzmocnienia działań zmierzających 
do zapobiegania pożarom lasów i 
gotowości na ich wystąpienie poprzez 
współpracę z krajami rozwijającymi się 
nad narzędziami wczesnego ostrzegania 
oraz środkami zapewniającymi odporność 
na klęski żywiołowe i zmniejszającymi 
ryzyko; w tym kontekście wzywa Komisję 
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do dokonania oceny – wspólnie z 
sektorem prywatnym i innymi partnerami 
w dziedzinie rozwoju – nowego 
finansowania ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi i rozwiązań w 
zakresie ubezpieczenia od katastrof 
wywierających wpływ na lasy;

Or. en

Poprawka 53
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zwiększone 
wykorzystanie drewna do celów biopaliw i 
bioenergii wywiera presję na światowe 
lasy ze względu na coraz większe 
zapotrzebowanie na energię pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o pełne 
uwzględnienie wpływu na wylesianie 
wywieranego przez szersze wykorzystanie 
biopaliw i biomasy oraz o dokonanie 
odpowiedniego przeglądu polityki UE 
dotyczącej bioenergii;

Or. en

Poprawka 54
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zapewnienia 
monitorowania, publicznego charakteru i 
przejrzystości wszystkich inicjatyw, w 
których bierze ona udział, w dziedzinie 
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walki z wylesianiem, w szczególności w 
ramach Inicjatywy na rzecz lasów Afryki 
Środkowej;

Or. fr

Poprawka 55
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że Chiny są 
prawdopodobnie największym na świecie 
importerem drewna uzyskanego w wyniku 
wylesiania, ponieważ nielegalnie 
importują one drewno pochodzące przede 
wszystkim z Mjanmy, Tajlandii, Brazylii 
oraz licznych krajów Afryki 
Subsaharyjskiej, i że wobec tego walka ze 
światowym wylesianiem wymaga w 
pierwszej kolejności dialogu z Chinami, 
aby kraj ten dotrzymywał swoich 
zobowiązań podejmowanych w tej 
dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 56
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina poza tym, że import 
przez Chiny drewna pochodzącego z Unii 
Europejskiej, w szczególności ze 
wschodniej Francji, ma katastrofalny 
wpływ na sektor drewna i środowisko na 
tych obszarach, ponieważ eksport 
francuskiego drewna do Chin wzrósł 
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siedmiokrotnie w latach 2007–2019, co 
doprowadziło do znacznego wzrostu cen ze 
szkodą dla francuskiego sektora drewna; 
wzywa w związku z tym do przyjęcia 
kontyngentów dla bali drewna 
importowanych przez Chiny w ramach 
możliwości wyznaczonych w zasadach 
WTO;

Or. fr

Poprawka 57
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wyraża ponadto ubolewanie z 
powodu znacznego wzrostu importu 
wyrobów z drewna, w szczególności mebli, 
pochodzących z Chin do Unii 
Europejskiej w latach 2000–2018, 
ponieważ wyroby te stanowią 
bezpośrednią konkurencję dla wyrobów 
europejskich i w sektorze tym obserwuje 
się spadek zatrudnienia od początku lat 
2000; podkreśla, że Unia Europejska 
powinna wobec tego rozważyć przyjęcie 
kontyngentów dla tego rodzaju 
importowanych wyrobów oraz środków 
kontroli ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami europejskimi;

Or. fr

Poprawka 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków 
działania, aby unikać utraty dochodów w 
krajach rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; przypomina, że same 
dobrowolne środki i systemy certyfikacji 
okazały się niewystarczające do 
powstrzymania wylesiania; w tym 
kontekście ponawia swoje poparcie dla 
europejskich ram prawnych opartych na 
obowiązkowej procedurze należytej 
staranności w celu zapewnienia, by dostęp 
do unijnego rynku posiadały wyłącznie 
produkty i towary, które nie powodują 
wylesiania lub degradacji lasów ani 
przekształcania lub degradacji innych 
ekosystemów naturalnych oraz 
naruszania praw człowieka; podkreśla, że 
takie ramy legislacyjne powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, zarówno na niższych, jak i 
na wyższych szczeblach łańcucha dostaw; 
nalega, by takim ramom towarzyszył 
solidny mechanizm egzekwowania i by 
zawierały one skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające kary za brak zgodności z 
przepisami; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przyjęcia takiego wniosku 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
podczas stosowania obowiązującego 
prawodawstwa, na przykład dotyczącego 
minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami, regulacji w sprawie drewna 
oraz nieuregulowanych i 
nieraportowanych połowów, które to 
przepisy zawierają we wszystkich 
przypadkach wymogi dotyczące 
obowiązkowej procedury należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 59
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; w tym celu wzywa do 
przyjęcia wiążącego obowiązku należytej 
staranności, który powinien mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
uczestniczących w łańcuchach dostaw 
towarów powodujących wylesianie i 
degradację lasów, i zachęca Komisję do 
propagowania takich wiążących ram 
regulacyjnych na szczeblu 
międzynarodowym w celu wsparcia 
przejrzystości oraz egzekwowania 
proporcjonalnych, ale odstraszających 
mechanizmów sankcjonowania, również 
zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi 
biznesu i praw człowieka; jest zdania, że 
takie podejście sprzyja zapewnieniu 
równiejszych warunków działania, aby 
unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się, wyeliminować 
nieuczciwą konkurencję i jednocześnie 
zachęcać do prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki leśnej na całym świecie;

Or. en

Poprawka 60
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
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jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

jego przejrzystości oraz wzywa do 
zapewnienia identyfikowalności drewna i 
produktów z drewna w całym łańcuchu 
dostaw w UE i w państwach trzecich; 
wzywa do przyjęcia środków 
regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji; jest przekonany, że strategia 
leśna UE powinna promować najlepsze 
praktyki i wyniki w sektorze leśnym oraz 
ich wymianę, a także powinna poprawić 
współpracę między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 61
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji; ponawia swój apel o 
opracowanie unijnych ram prawnych 
opartych na korporacyjnej należytej 
staranności w celu zapobiegania 
wylesianiu i naruszaniu praw człowieka 
oraz zajęcia się tymi problemami i 
łagodzenia ich skutków w łańcuchach 
dostaw oraz zapewnienia ofiarom dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości; takie 
zobowiązania powinny mieć charakter 
międzysektorowy i powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do sektora 
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finansowego;

Or. en

Poprawka 62
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do nadania 
łańcuchowi dostaw bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenia 
jego przejrzystości; wzywa do przyjęcia 
środków regulacyjnych przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych warunków działania, 
aby unikać utraty dochodów w krajach 
rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji; wzywa ponadto do 
zachęcania do dobrowolnych inicjatyw 
podmiotów prywatnych w sektorze 
drewna;

Or. fr

Poprawka 63
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że model rolnictwa 
intensywnego w UE jest zależny od 
importu dużych ilości pasz białkowych; 
podkreśla, 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 
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rozwoju w odniesieniu do przywozu pasz, 
aby zapewnić zrównoważoną produkcję 
roślin białkowych w państwach trzecich, 
która nie będzie miała szkodliwego 
wpływu na środowisko ani na 
uwarunkowania społeczne;

Or. de

Poprawka 64
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa UE do włączenia 
dyplomacji leśnej do polityki klimatycznej 
w celu zachęcania krajów, które 
przetwarzają lub importują znaczne ilości 
drewna tropikalnego, do przyjęcia 
skutecznych przepisów zakazujących 
importowania nielegalnie pozyskiwanego 
drewna i wymagających od podmiotów 
gospodarczych przeprowadzenia badania 
należytej staranności (podobnie jak unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna);

Or. en

Poprawka 65
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa UE, by wspierała tworzenie 
zrównoważonych łańcuchów dostaw 
surowców rolnych niepowodujących 
wylesiania, przez co drobna produkcja 
rolna zostanie zintegrowana ze 
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zrównoważonymi łańcuchami dostaw, 
warunki życia drobnych producentów 
rolnych ulegną poprawie oraz 
uwzględnione zostaną podstawowe 
wymagania społeczne, ekologiczne i 
dotyczące praw człowieka;

Or. de

Poprawka 66
Janina Ochojska

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca UE do udzielania pomocy 
w celu wzmocnienia nadzoru nad 
wylesianiem i nielegalnymi działaniami;

Or. en

Poprawka 67
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony 
i odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

7. przypomina o międzynarodowych 
zobowiązaniach UE na rzecz środowiska, 
klimatu i praw człowieka, zwłaszcza o 
porozumieniu paryskim, Konwencji o 
różnorodności biologicznej, Agendzie na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 
dobrowolnych wytycznych w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi (VGGT), Międzynarodowej 
karcie praw człowieka oraz przyjętej przez 
ONZ Deklaracji praw ludów tubylczych; 
przypomina również o zobowiązaniu 
traktatowym do uwzględnienia celów 
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współpracy na rzecz rozwoju we 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych 
strategiach politycznych; w związku z tym 
wzywa UE do dopilnowania, by jej 
wszystkie sektorowe strategie polityczne 
były spójne z zobowiązaniami Unii do 
ochrony i odtwarzania lasów oraz 
przyczyniały się do realizacji tych 
zobowiązań; w szczególności wzywa 
Komisję do zapewnienia systematycznej 
oceny wpływu handlu na stan lasów i 
ekosystemów naturalnych oraz prawa 
człowieka w ramach ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
wiążące i możliwe do wyegzekwowania 
przepisy dotyczące lasów, praw człowieka 
i odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym przepisy 
mające zagwarantować uprzednią, 
dobrowolną i świadomą zgodę ludów 
tubylczych i społeczności lokalnych oraz 
uznanie tytułów prawnych społeczności 
zależnych od lasów i ludów tubylczych do 
gruntów; wzywa do włączenia 
mechanizmów nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów oraz 
dochodzenia roszczeń, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie dostępnych mechanizmów 
rozpatrywania skarg, w tym nakładania 
sankcji.

Or. en

Poprawka 68
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; nalega na strategiczne 
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rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

znaczenie solidnych, spójnych i możliwych 
do wyegzekwowania rozdziałów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, wraz ze 
skutecznym wdrażaniem wielostronnych 
umów środowiskowych i klimatycznych; 
zachęca Komisję do przeprowadzenia 
starannej oceny skutków umów 
handlowych pod względem wylesiania w 
ramach ocen wpływu na zrównoważony 
rozwój i innych stosownych ocen na 
podstawie wiarygodnych danych i metod 
oceny; wzywa Komisję do zawarcia 
wyraźnego odniesienia do przepisów 
dotyczących lasów i odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, a 
także do mechanizmów nadzoru nad 
skutecznym wdrażaniem tych przepisów.

Or. en

Poprawka 69
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
wiążące przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów, zaś skuteczna 
walka z wylesianiem powinna stanowić 
wstępny warunek zawierania tego rodzaju 
umów handlowych.

Or. fr



PE650.565v01-00 44/51 AM\1203805PL.docx

PL

Poprawka 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że cele w 
zakresie różnorodności biologicznej 
powinny zostać włączone do polityki leśnej 
oraz do innych strategii politycznych; 
przypomina, że rozdziały umów 
handlowych dotyczące zrównoważonego 
rozwoju muszą zawierać wiążące przepisy 
dotyczące lasów i odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, a 
także mechanizmy nadzoru nad 
skutecznym wdrażaniem tych przepisów.

Or. en

Poprawka 71
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów, oraz 
podkreśla, że zalesianie może pomóc w 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
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roku 2050.

Or. en

Poprawka 72
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

7. wzywa UE do dopilnowania, by 
polityka we wszystkich dziedzinach była 
spójna z zobowiązaniami Unii do ochrony i 
odtwarzania lasów; przypomina, że 
rozdziały umów handlowych dotyczące 
zrównoważonego rozwoju muszą zawierać 
przepisy dotyczące lasów i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także wiążące 
mechanizmy nadzoru nad skutecznym 
wdrażaniem tych przepisów.

Or. en

Poprawka 73
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża zaniepokojenie utratą 
różnorodności biologicznej w Unii, którą 
należy się zająć w ramach europejskiej 
strategii leśnej; przypomina, że utrata 
różnorodności biologicznej jest 
wewnętrznym problemem Unii; zauważa, 
że europejska strategia leśna powinna 
przyczyniać się do ochrony ostatnich 
połaci dojrzałych lasów w Unii ze względu 
na ich znaczenie jako ostoi różnorodności 
biologicznej oraz jako sposobu na 
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zwiększenie odporności lasów; podkreśla, 
że strategia ta powinna promować 
zrównoważone i wielofunkcyjne podejścia 
w ramach gospodarki leśnej, dostosowane 
do warunków regionalnych, w dążeniu do 
jednoczesnej optymalizacji różnych celów, 
takich jak produkcja drewna, ochrona 
wody i gleby oraz walory krajobrazowe.

Or. en

Poprawka 74
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że na skutek zakłócenia 
całych ekosystemów oraz zmniejszenia 
obszarów leśnych dzikie i egzotyczne 
zwierzęta zostały wyparte na obszary, na 
których są zmuszone do życia bliżej ludzi, 
co ułatwia pojawianie się i 
rozprzestrzenianie niektórych chorób 
zakaźnych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy z 
organizacjami międzynarodowymi takimi 
jak WHO i FAO oraz do zapewnienia 
globalnej reakcji w celu zapobieżenia 
występowaniu kryzysów zdrowotnych i 
pandemii w przyszłości.

Or. en

Poprawka 75
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1203805PL.docx 47/51 PE650.565v01-00

PL

7a. podkreśla, że związek między 
zdrowiem a kryzysem środowiskowym i 
klimatycznym został udowodniony 
naukowo; zwraca uwagę, że ze względu na 
zmianę klimatu i utratę różnorodności 
biologicznej, na przykład wylesianie, taki 
kryzys może powracać wielokrotnie w 
nadchodzących dziesięcioleciach; w 
związku z tym wzywa UE – w ramach 
zewnętrznego wymiaru Zielonego Ładu – 
do zwiększenia jej wsparcia technicznego 
oraz do wymiany z państwami trzecimi 
informacji i najlepszych praktyk w 
dziedzinie zrównoważonej gospodarki 
leśnej.

Or. en

Poprawka 76
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do zacieśnienia współpracy 
UE–AKP w celu zajęcia się coraz 
poważniejszym problemem wylesiania i 
pustynnienia w tych krajach poprzez 
opracowanie planów działania na rzecz 
poprawy gospodarowania lasami i 
ochrony lasów, z uwzględnieniem 
przyczyn wylesiania pochodzących 
zarówno z sektora leśnego, jak i spoza 
niego, oraz z uznaniem znaczenia drewna 
tropikalnego dla gospodarek państw AKP 
posiadających lasy, z których pozyskuje 
się drewno.

Or. en

Poprawka 77
Manon Aubry
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że liberalizacja handlu, 
w tym unijne umowy o partnerstwie 
gospodarczym i umowy o wolnym handlu 
z odnośnymi państwami, może zwiększyć 
wylesianie, i wyraża zaniepokojenie 
planowaną umową UE–Mercosur;
nalega, że wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania postanowienia zawarte 
w rozdziałach dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju umów 
handlowych UE są niezbędne do 
zapewnienia poszanowania praw 
człowieka oraz ochrony środowiska, lasów 
i pracy, a także wywiązania się przez UE z 
zobowiązania dotyczącego spójności 
polityki na rzecz rozwoju.

Or. en

Poprawka 78
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zwrócenia 
uwagi na znaczną część degradacji lasów i 
wylesiania związaną z wytwarzaniem 
produktów pochodzenia zwierzęcego, 
takich jak mięso, nabiał i jaja, oraz do 
ograniczenia w UE konsumpcji towarów 
powodujących zagrożenia dla lasów 
poprzez propagowanie diety bardziej 
opartej na roślinach i hodowli 
ekstensywnej, która nie jest uzależniona 
od pasz bogatych w białko, takich jak 
soja;
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Or. en

Poprawka 79
Janina Ochojska

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do włączenia do 
umów o wolnym handlu egzekwowalnych 
przepisów dotyczących zwalczania 
korupcji nielegalnych praktyk leśnych, 
takich jak zaniżanie cen drewna w 
koncesjach, pozyskiwanie drzew 
chronionych, przemyt produktów leśnych 
przez granice, nielegalne pozyskiwanie i 
przetwarzanie surowców leśnych bez 
zezwolenia.

Or. en

Poprawka 80
Janina Ochojska

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę zadbania o to, 
by łańcuchy dostaw i przepływy finansowe 
wspierały wyłącznie legalną produkcję o 
zrównoważonym charakterze, 
niepowodującą wylesiania, oraz nie 
prowadziły do naruszania praw człowieka.

Or. en

Poprawka 81
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa do pogłębienia wiedzy na 
temat dynamiki różnych ekosystemów pod 
względem ich dojrzałości i schematu 
zaburzeń, co mogłoby również umożliwić 
ustanowienie nowych modeli 
gospodarowania; wzywa również do 
ulepszenia szkoleń zawodowych w 
dziedzinie leśnictwa w celu umożliwienia 
dostosowania nowych celów gospodarki 
leśnej do nowych możliwości 
wynikających z biogospodarki i do „nowej 
normalności”, w której będziemy musieli 
żyć w XXI wieku; proponuje, by 
dostosować plany rozwoju obszarów 
wiejskich w celu uwzględnienia 
odpowiedniego finansowania na rzecz 
wsparcia innowacji, gospodarki 
ekologicznej i innych środków 
przedstawionych powyżej.

Or. en

Poprawka 82
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa UE do zajęcia się 
wylesianiem i degradacją lasów, które to 
zjawiska mają związek z handlem 
towarami powodującymi zagrożenie dla 
lasów, poprzez zawarcie nowych 
dwustronnych partnerstw z krajami 
będącymi producentami, z 
wykorzystaniem wniosków płynących z 
umów o dobrowolnym partnerstwie w 
ramach FLEGT w sektorze drzewnym, 
mając na uwadze, że kakao stwarza 
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możliwość osiągnięcia szybkich postępów.

Or. en


