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Poprawka 1
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. apeluje do UE, aby odgrywała rolę 
przywódczą i podejmowała zdecydowane 
działania, gdyż światowe tempo wylesiania 
przyspiesza w ostatnich latach mimo coraz 
większej liczby międzynarodowych 
inicjatyw; podkreśla, że środki 
dobrowolne i systemy certyfikacji 
zasadniczo nie przyniosły istotnych 
efektów na poziomie globalnym; apeluje 
do sektora prywatnego o bezzwłoczne 
wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie 
zerowego wylesiania przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej przejrzystości w 
odniesieniu do wypełniania tych 
zobowiązań; w związku z tym podkreśla 
potrzebę zaostrzenia wymogów 
dotyczących dobrowolnej certyfikacji w 
odniesieniu do kryteriów społecznych i 
środowiskowych, zwłaszcza przez 
wspieranie dostępu drobnych 
producentów do certyfikacji, ułatwienie 
korzystania z niezależnych audytów, 
wzmocnienie procedur odwoławczych, ich 
przejrzystości oraz rozstrzygania sporów 
przez przyjęcie kryteriów dużej wartości 
przyrodniczej i dużych zasobów węgla, 
zapewnienie, aby nie sadzono drzew na 
torfowiskach i nie przekształcano 
ekosystemów oraz aby respektowano 
zwyczajowe prawo do ziemi;

Or. en

Poprawka 2
Dominique Bilde
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

1. apeluje do Unii o przyjęcie 
wytycznych lub do państw członkowskich 
o przyjęcie odpowiednich przepisów 
ustawodawczych zobowiązujących 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

Or. fr

Poprawka 3
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 

1. podkreśla, że polityka leśna należy 
przede wszystkim do kompetencji 
krajowych, dostrzega jednak, że wiele 
unijnych strategii politycznych wywiera 
wpływ na lasy, w związku z czym 
niezbędna jest koordynacja 
międzysektorowa oraz ocena skutków 
skupiająca się na MŚP; apeluje do Unii o 
przyjęcie aktu ustawodawczego 
zobowiązującego przedsiębiorstwa do 
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bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

zachowania należytej staranności w całych 
łańcuchach dostaw w celu dopilnowania, 
aby wprowadzane do obrotu w Unii towary 
stanowiące zagrożenie dla lasów były 
zrównoważone, zgodne z zobowiązaniami 
w zakresie praw człowieka stosownie do 
zobowiązań międzynarodowych i nie 
powodowały wylesiania; podkreśla, że 
takie przepisy powinny bazować na 
podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów; podkreśla, że 
wszelkie nowe ramy prawne powinny 
stwarzać możliwości dla MŚP i nie 
powinny skutkować nadmiernymi 
obciążeniami administracyjnymi dla tych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 4
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania, 
przy jednoczesnym zapewnieniu równych 
warunków działania w celu uniknięcia 
utraty dochodów w krajach rozwijających 
się i nieuczciwej konkurencji; podkreśla, 
że takie przepisy powinny bazować na 
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towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

podejściu przekrojowym oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania; zauważa, że przepisy 
unijne nie mogą działać wstecz, że 
wdrożenie musi być obiektywnie 
wykonalne oraz że kraje rozwijające się 
potrzebują czasu na przystosowanie się do 
nowych przepisów unijnych i stworzenie 
alternatywnych możliwości pozyskiwania 
dochodów; apeluje do UE o wsparcie 
krajów rozwijających się w tej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 5
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

1. apeluje do Unii o bezzwłoczne 
przyjęcie aktu ustawodawczego 
zobowiązującego przedsiębiorstwa do 
zachowania należytej staranności w całych 
łańcuchach dostaw w celu dopilnowania, 
aby wprowadzane do obrotu w Unii towary 
stanowiące zagrożenie dla lasów były 
zrównoważone, zgodne z zobowiązaniami 
w zakresie praw człowieka, w tym praw 
ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych, i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, zarówno na niższych, jak i 
na wyższych szczeblach łańcucha dostaw, 
oraz powinien im towarzyszyć solidny 
mechanizm egzekwowania, obejmujący 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary za nieprzestrzeganie przepisów i 
oparty na wnioskach płynących z 
obowiązujących uregulowań, w tym 
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dotyczących minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami, drewna, 
nieregulowanych i nieraportowanych 
połowów, które to uregulowania w 
każdym przypadku obejmują obowiązki w 
zakresie należytej staranności;

Or. en

Poprawka 6
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania, 
także z uwzględnieniem wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w celu odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej; podkreśla, że 
takie przepisy powinny bazować na 
podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów; zachęca 
Komisję do promowania takich ram 
regulacyjnych na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania, a 
także nie stwarzały istotnego zagrożenia 
zniszczeniem lub degradacją lasów i 
ekosystemów o dużej różnorodności 
biologicznej; podkreśla, że takie przepisy 
powinny bazować na podejściu 
przekrojowym, mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych, w 
tym podmiotów finansowych, oraz 
powinien im towarzyszyć solidny 
mechanizm sprawozdawczości, ujawniania 
i egzekwowania, obejmujący skuteczne 
środki gwarantujące zgodność;

Or. en

Poprawka 8
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
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zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka oraz międzynarodowymi 
konwencjami w dziedzinie pracy i ochrony 
środowiska i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, zapewniać ofiarom dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości oraz 
powinien im towarzyszyć solidny 
mechanizm egzekwowania, obejmujący 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary za nieprzestrzeganie przepisów;

Or. en

Poprawka 9
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka i nie powodowały wylesiania; 
podkreśla, że takie przepisy powinny 
bazować na podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

1. apeluje do Unii o przyjęcie aktu 
ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej 
staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzana do 
obrotu w Unii biomasa leśna była 
zrównoważona, zgodna z zobowiązaniami 
w zakresie praw człowieka i nie 
powodowała wylesiania; podkreśla, że 
takie przepisy powinny bazować na 
podejściu przekrojowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów;

Or. de
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Poprawka 10
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje, aby sektor leśnictwa był 
istotnym elementem przygotowywanego 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
oraz aby wykorzystano w pełni potencjał 
Planu inwestycji zewnętrznych i 
regionalnych instrumentów łączonych w 
celu zmobilizowania finansowania 
prywatnego na rzecz zrównoważonej 
gospodarki leśnej; apeluje, aby 
wzmacniano istniejące już normy i 
systemy certyfikacji zamiast tworzenia 
kolejnych oraz aby te normy i systemy 
certyfikacji były zgodne z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 11
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, jak ważne jest 
promowanie wspólnego zrozumienia 
zrównoważonych i niepowodujących 
wylesiania łańcuchów dostaw; uważa, że 
jednolita definicja pojęcia 
niepowodującego wylesiania łańcucha 
dostaw ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwiązania problemu towarów 
przyczyniających się do wylesiania na 
całym świecie; apeluje do UE i państw 
członkowskich o promowanie 
zrównoważonych i przejrzystych 
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łańcuchów wartości na podstawie solidnej 
metodyki udostępnionej krajom 
partnerskim;

Or. en

Poprawka 12
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że wprowadzenie 
systemów etykietowania i certyfikacji 
produktów niepowodujących wylesiania 
nie jest wystarczające w kontekście 
kryzysu klimatycznego i środowiskowego; 
domaga się zakazu wprowadzania na 
rynek wewnętrzny UE wszystkich 
produktów powodujących wylesianie na 
świecie; zwraca się do Komisji o 
ustanowienie prawnie wiążących 
kryteriów zrównoważonego rozwoju w 
celu osiągnięcia zrównoważonych 
wzorców produkcji i konsumpcji;

Or. en

Poprawka 13
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dobrowolne 
inicjatywy, takie jak deklaracja 
nowojorska z dnia 23 września 2014 r., 
mogą również być przydatne w walce z 
wylesianiem, podobnie jak niektóre 
systemy certyfikacji, pod warunkiem że 
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podlegają one regularnym audytom;

Or. fr

Poprawka 14
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że obowiązki w zakresie 
przejrzystości muszą zostać ewentualnie 
dostosowane do ograniczonych 
możliwości bardzo małych producentów, 
tak aby nie byli oni wyłączeni z łańcuchów 
dostaw;

Or. fr

Poprawka 15
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE1 wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów;

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE1 wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów, oraz 
apeluje o ustanowienie mechanizmu 
służącego ostrzeganiu w przypadkach, gdy 
przedsiębiorstwa dokonują przywozu z 
obszarów, w których istnieje ryzyko 
wylesiania;
1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
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informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

_________________
1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

Or. en

Poprawka 16
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE1 wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów;

2. wzywa Unię, by wzmocniła normy 
w zakresie obowiązkowego ujawniania 
przez przedsiębiorstwa informacji 
związanych z produkcją lub 
przetwarzaniem towarów stanowiących 
zagrożenie dla lasów; apeluje o wdrożenie 
strategii dotyczącej biogospodarki; 
dostrzega pozytywny wkład gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy przemysłu 
leśnego oraz domaga się dalszych 
inwestycji w badania naukowe, innowacje 
i rozwój technologiczny;

_________________
1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

Or. en

Poprawka 17
Marlene Mortler
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE1 wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów;

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE1 wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem biomasy 
leśnej;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy

Or. de

Poprawka 18
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący dalszej integracji 
odnoszących się do wylesiania przepisów 
w zakresie oznakowania ekologicznego 
UE, zielonych zamówień publicznych oraz 
innych inicjatyw w kontekście gospodarki 
o obiegu zamkniętym; wzywa Komisję do 
przedstawienia inicjatyw w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 19
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o projektowanie 
partnerstw, w ścisłej współpracy z krajami 
będącymi producentami i odbiorcami, na 
rzecz walki z wylesianiem i degradacją 
lasów, obejmujących kompleksowe 
podejście dotyczące całego leśnego 
łańcucha wartości;

Or. en

Poprawka 20
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. w szczególności apeluje do Komisji 
o podjęcie inicjatyw na rzecz zakazu 
zamówień publicznych na przywożone 
produkty skutkujące wylesianiem, który 
będzie obowiązywał w związku z 
wielostronnym Porozumieniem w sprawie 
zamówień rządowych (GPA) zawartym w 
ramach Światowej Organizacji Handlu i 
dyrektywą 2014/24 w sprawie zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 21
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. zwraca uwagę, że lepszy dostęp do 
danych celnych na temat przywozu do UE 
poprawiłby przejrzystość i rozliczalność w 
globalnym łańcuchu dostaw; apeluje do 
Komisji o ustanowienie partnerstwa 
celnego w UE, przy jednoczesnym 
rozszerzeniu wymogów dotyczących 
danych celnych, zwłaszcza przez 
uwzględnienie eksportera i producenta 
jako obowiązkowych elementów danych 
celnych i zwiększenie przez to 
przejrzystości i identyfikowalności w 
globalnych łańcuchach dostaw;

Or. en

Poprawka 22
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej;

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej, co stanowi kwestię 
sprawiedliwości społecznej; uznaje w 
związku z tym istotne znaczenie 
międzynarodowych ram takich jak 
dobrowolne wytyczne FAO w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania własnością 
gruntów, łowisk i lasów (VGGT), które 
zapewniają jasność prawa i uznane na 
skalę międzynarodową normy dotyczące 
dobrych praktyk na rzecz 
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odpowiedzialnego zarządzania własnością 
gruntów; zachęca Komisję, aby wsparła 
upowszechnianie, wykorzystanie i 
wdrażanie VGGT na szczeblu globalnym, 
regionalnym i krajowym, także przez Plan 
inwestycji zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 23
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej;

3. podkreśla pozytywną rolę 
przemysłu leśnego UE pod względem 
promowania globalnych norm w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej; 
przypomina, że rosnące zapotrzebowanie 
Unii na drewno jako materiał, surowiec 
energetyczny i do celów biogospodarki 
zwiększa ryzyko wylesiania związanego z 
przywozem, masowego wykupu i 
dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; apeluje o zaprzestanie 
nielegalnego pozyskiwania drewna, a 
także o zapewnienie identyfikowalności 
drewna i produktów z drewna w całym 
łańcuchu dostaw; podkreśla, że należy 
zapewnić skuteczne uznawanie i 
poszanowanie praw do ziemi społeczności 
zależnych od lasów oraz ludności 
tubylczej;

Or. en

Poprawka 24
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej;

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej; apeluje do Komisji 
i państw członkowskich o pełne 
uwzględnienie wpływu, jaki zwiększone 
wykorzystanie biopaliw i biomasy może 
mieć na wylesianie, oraz o odpowiednie 
zrewidowanie unijnych strategii 
politycznych i przepisów w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 25
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej;

3. przypomina, że rosnące 
zapotrzebowanie Unii na drewno jako 
materiał, surowiec energetyczny i do celów 
biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania 
związanego z przywozem, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego 
wysiedlania oraz naruszania praw ludności 
tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić 
skuteczne uznawanie i poszanowanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów 
oraz ludności tubylczej, zgodnie z 
dobrowolnymi wytycznymi FAO w 
zakresie odpowiedzialnego zarządzania 
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własnością gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT), Deklaracją praw ludów 
tubylczych ONZ oraz Konwencją nr 169 
MOP;

Or. en

Poprawka 26
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że dojrzałym lasom 
należy poświęcać uwagę, na którą 
zasługują, gdyż wnoszą wkład w wiedzę i 
zdrowie, którego nie możemy odmówić 
przyszłym pokoleniom; wyraża 
zaniepokojenie utratą bioróżnorodności, 
która ma miejsce w kilku częściach świata 
ze względu na zmianę klimatu, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się, oraz 
przypomina, że walka z utratą 
bioróżnorodności powinna być również 
priorytetem dla Unii;

Or. en

Poprawka 27
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że uzasadniona i 
konieczna walka z wylesianiem nie może 
powodować skutku odwrotnego do 
zamierzonego w postaci masowego 
wykupu i dzierżawy gruntów ornych oraz 
utrudnienia dostępu do nich, zwłaszcza 
dla małych gospodarstw rolnych;
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Or. fr

Poprawka 28
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że polityka UE w 
dziedzinie bioenergii powinna odpowiadać 
ścisłym kryteriom społecznym i 
środowiskowym;

Or. en

Poprawka 29
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą;

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; apeluje do UE o 
przeprowadzenie starannej i 
wyczerpującej oceny wpływu, jaki wywiera 
na środowisko coraz większy przywóz 
biomasy, który może prowadzić do 
niezrównoważonych praktyk 
powodujących wylesianie za granicą, jeśli 
nie będzie należycie monitorowany;

Or. en

Poprawka 30



AM\1207928PL.docx 21/42 PE653.848v01-00

PL

Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą;

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą; 
apeluje o rewizję dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii w celu 
zapewnienia jej zgodności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE 
wynikającymi z Agendy 2030, 
porozumienia paryskiego i Konwencji o 
różnorodności biologicznej, co wiąże się 
m.in. z przyjęciem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
uwzględnieniem ryzyka masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi, zgodnie z 
międzynarodowymi normami dotyczącymi 
praw własności gruntu (zwłaszcza 
Konwencją nr 169 MOP oraz 
dobrowolnymi wytycznymi FAO w 
sprawie prawa własności gruntu i 
zasadami odpowiedzialnego inwestowania 
w rolnictwo i systemy żywnościowe);

Or. en

Poprawka 31
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
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biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą;

biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą, i 
podkreśla, że zalesianie może pomóc w 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
2050 r.; apeluje o terminowe wdrożenie 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii (RED II), ustanawiającej 
rygorystyczne kryteria zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do takich źródeł 
energii; przypomina, że dyrektywa RED II 
stanowi istotny wkład w ograniczenie 
negatywnych i niezamierzonych skutków 
polityki UE w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 32
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
powodującego wylesianie za granicą;

4. ubolewa, że strategie polityczne 
mające na celu ochronę różnorodności 
biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu 
nie wspierają się wzajemnie w 
automatyczny sposób; jest szczególnie 
zaniepokojony wpływem na środowisko 
coraz większego przywozu biomasy, 
zwiększającego ryzyko wylesiania za 
granicą;

Or. de

Poprawka 33
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że równie ważna jest 
potrzeba wprowadzenia bardziej 
rygorystycznych kryteriów 
środowiskowych w odniesieniu do 
biomasy leśnej w celu uniknięcia 
wylesiania za granicą; w szczególności 
zwraca się do Komisji o zmodyfikowanie 
dyrektywy RED II, tak aby spalanie 
drewna leśnego nie kwalifikowało się jako 
zgodne z celami państw członkowskich 
UE w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, a także aby nie 
kwalifikowało się już do dotacji;

Or. en

Poprawka 34
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę ograniczenia 
przez Unię importu produktów, które – jak 
na przykład olej palmowy – przyczyniają 
się do globalnego wylesiania, stanowiąc 
jednocześnie konkurencję dla niektórych 
produktów z państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 35
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. apeluje do UE o wspieranie krajów 
partnerskich w rozwijaniu praktyk i 
strategii w zakresie zrównoważonej 
gospodarki leśnej w oparciu o dowody 
naukowe oraz o odpowiednio priorytetowe 
traktowanie wzrostu lasów bez ingerencji 
człowieka (umożliwiania wzrostu 
zróżnicowanych biologicznie lasów 
naturalnych), który daje więcej 
natychmiastowych korzyści pod względem 
przeciwdziałania podwójnemu kryzysowi 
globalnemu, jakim jest zmiana klimatu i 
utrata bioróżnorodności, niż strategia 
polegająca na zalesianiu (sadzeniu 
nowych lasów) lub ponownym zalesianiu;

Or. en

Poprawka 36
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej, która 
nie tylko przynosi korzyści gospodarcze, 
lecz umożliwiając wzrost lasów pomaga 
także w osiągnięciu celów klimatycznych, 
co ma kluczowe znaczenie dla 
ograniczenia wylesiania i degradacji 
lasów, oraz do przestrzegania zasady 
spójności polityki na rzecz rozwoju oraz do 
zapewnienia spójności między polityką 
rozwojową, handlową, rolną, energetyczną 
a klimatyczną; apeluje do UE, aby 
rozważyła udzielenie wsparcia państwom 
trzecim, które mają potencjał przejścia na 
niedrzewne źródła energii odnawialnej, co 
ograniczyłoby presję związaną z 
wylesianiem powodowaną przez 
wykorzystanie drewna w charakterze 
opału, oraz zachęca do podejmowania, w 
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stosownych przypadkach, działań na rzecz 
zwiększenia powierzchni lasów i innych 
obszarów zalesionych, zwłaszcza na 
gruntach leżących odłogiem, w pobliżu 
obszarów miejskich i podmiejskich oraz 
na obszarach górskich, z uwzględnieniem 
lokalnych warunków terenowych i 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 37
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną; podkreśla, że 
liberalizacja handlu, w tym zawieranie 
przez UE z państwami trzecimi umów o 
partnerstwie gospodarczym i umów o 
wolnym handlu, może zwiększać 
wylesianie; wyraża zaniepokojenie w 
związku przygotowywaną umową między 
UE a Mercosurem jako sprzeczną ze 
zobowiązaniami UE w zakresie walki ze 
zmianą klimatu, eliminacji wylesiania i 
obrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 38
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
określonej w art. 208 TFUE oraz do 
zapewnienia spójności między polityką 
rozwojową, handlową, rolną, energetyczną, 
w dziedzinie badań naukowych i 
klimatyczną; apeluje w szczególności do 
UE o znaczne zwiększenie inwestycji w 
programy w dziedzinie badań i innowacji, 
z myślą o wzmacnianiu i ulepszaniu 
odpornego na zmianę klimatu rolnictwa, 
dywersyfikacji upraw i agroekologii, 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 39
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, 
określonej w art. 208 TFUE, oraz do 
zapewnienia spójności między polityką 
rozwojową, zagraniczną, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

Or. en

Poprawka 40
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną, jak również 
do harmonizacji obowiązujących 
dyrektyw;

Or. de

Poprawka 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną;

5. wzywa Unię do przestrzegania 
zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz do zapewnienia spójności między 
polityką rozwojową, handlową, rolną, 
energetyczną a klimatyczną i dotyczącą 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 42
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że działania 
podejmowane przez UE powinny skupiać 
się również na minimalizacji wpływu 
zgodnego z prawem pozyskiwania drewna 
dopuszczonego do celów innych rodzajów 
użytkowania gruntów, zwłaszcza hodowli 
bydła, górnictwa i prac wiertniczych, 
które, wraz z intensywnym rolnictwem, są 
głównymi czynnikami stymulującymi 
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wylesianie, degradację ekosystemów, a 
także niszczenie siedlisk;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. powtarza, że polityka handlowa 
UE powinna być zgodna z jej 
międzynarodowymi zobowiązaniami w 
zakresie ochrony środowiska oraz 
przyczyniać się do ich realizacji; w 
szczególności apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby wpływ handlu na stan 
lasów i ekosystemów naturalnych oraz 
prawa człowieka był poddawany 
systematycznej ocenie w ramach ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 44
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża w szczególności 
ubolewanie z powodu zawarcia umów 
handlowych z państwami lub grupami 
państw, takimi jak Mercosur, których 
przemysł krajowy przyczynia się do 
globalnego wylesiania, zważywszy na 
wpływ sektora wołowiny i produkcji soi, 
których Brazylia jest jednym z głównych 
producentów na świecie;
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Or. fr

Poprawka 45
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Unię do większego 
inwestowania w programy na rzecz 
rolnictwa bardziej odpornego na zmianę 
klimatu, bardziej zrównoważonego i 
bardziej ekstensywnego oraz 
zrównoważonej dywersyfikacji, 
agroekologii i agroleśnictwa, aby w ten 
sposób położyć kres wzrostowi skali 
użytkowania gruntów kosztem lasów;

Or. de

Poprawka 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że jest to niezwykle 
ważne, aby UE zacieśniła na głównych 
forach międzynarodowych współpracę w 
zakresie strategii politycznych i działań 
mających na celu powstrzymanie 
wylesiania i degradacji lasów oraz 
odbudowę lasów;

Or. en

Poprawka 47
Maria Noichl
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że unijny model 
rolnictwa intensywnego nastawionego na 
wywóz jest z kolei zależny od przywozu 
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 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 48
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa UE do powstrzymania się 
od zawierania umów handlowych lub 
przyznawania preferencji handlowych 
państwom, które w wyraźny sposób 
przyczyniają się do globalnego wylesiania; 
wyraża w związku z tym ubolewanie z 
powodu zawarcia umowy o wolnym 
handlu z Wietnamem;

Or. fr

Poprawka 49
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
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González

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na znaczenie 
zwiększania drzewostanu, odtwarzania 
naruszonych ekosystemów oraz 
regeneracji gleb dla uniknięcia erozji i 
utraty składników odżywczych w ramach 
programów zalesiania i ponownego 
zalesiania, na co wskazuje się w 
zadaniach określonych w ramach celu 
zrównoważonego rozwoju nr 15;

Or. en

Poprawka 50
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. ubolewa nad konsekwencjami 
eksportu przez Chiny kłód pochodzących z 
UE, zwłaszcza z Francji, ponieważ w 
latach 2007–2019 import drewna 
francuskiego przez Chiny wzrósł 
siedmiokrotnie, stwarzając znaczne 
wyzwania dla francuskich przedsiębiorstw 
z sektora drzewnego; wyraża ponadto 
ubolewanie z powodu importu do UE 
przetworzonych produktów z drewna, 
takich jak meble, pochodzących z Chin;

Or. fr

Poprawka 51
Maria Noichl

Projekt opinii
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Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Unię do wstrzymania 
przywozu soi z państw trzecich, jeżeli 
dochodzi przy tym do wylesiania dużych 
powierzchni gruntów;

Or. de

Poprawka 52
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. podkreśla, że porozumienie 
paryskie powinno stanowić istotny 
element zawieranych przez UE umów 
handlowych, w związku z czym wzywa 
Komisję do włączania ambitnych 
postanowień dotyczących lasów oraz 
wskaźników referencyjnych 
zrównoważonego rozwoju odnoszących się 
do towarów rolnych do wszystkich 
unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych, w tym postanowień 
gwarantujących uprzednią, dobrowolną i 
świadomą zgodę ludności tubylczej i 
społeczności lokalnych oraz uznanie praw 
do ziemi społeczności zależnych od lasów i 
ludności tubylczej; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

Or. en

Poprawka 53
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych, w tym gruntownych, 
spójnych i możliwych do wyegzekwowania 
rozdziałów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla, że postanowienia te 
powinny być wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania dzięki skutecznemu 
mechanizmowi monitorowania i sankcji; 
zachęca Komisję, aby starannie 
analizowała oddziaływanie umów 
handlowych na wylesianie w ocenach 
wpływu na zrównoważony rozwój i innych 
odpowiednich ocenach, na podstawie 
miarodajnych danych i metod oceny.

Or. en

Poprawka 54
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji; przypomina, że 
lasy mają funkcję terapeutyczną, 
wywierając bezpośredni pozytywny wpływ 
na zdrowie ludzkie i jakość życia, a zatem 
mogą przyczyniać się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskich.
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Or. en

Poprawka 55
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
priorytetowo należy również traktować 
wiedzę w zakresie leśnictwa i ochrony 
lasów, włącznie z innowacjami i 
cyfryzacją, a także transfer wiedzy; 
podkreśla, że postanowienia te powinny 
być możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznym mechanizmom monitorowania 
umożliwiającym dochodzenie roszczeń, 
zwłaszcza przez zapewnienie mechanizmu 
rozpatrywania skarg.

Or. en

Poprawka 56
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych oraz do powstrzymania 
się od zawierania umów handlowych z 
państwami, które nie przyczyniają się do 
walki z globalnym wylesianiem; podkreśla, 
że postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
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monitorowania i sankcji.

Or. fr

Poprawka 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
i różnorodności biologicznej do 
wszystkich unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania oraz systemom oceny 
zapewniającym rozliczalność i 
przejrzystość.

Or. en

Poprawka 58
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być możliwe do 
wyegzekwowania dzięki skutecznemu 
mechanizmowi monitorowania.

Or. en
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Poprawka 59
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki 
skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i sankcji.

6. wzywa Komisję do włączania 
ambitnych postanowień dotyczących lasów 
do wszystkich unijnych umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
postanowienia te powinny zawierać 
mechanizmy zapewniające ich skuteczne 
egzekwowanie.

Or. en

Poprawka 60
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji, aby zachęcała 
do wzmacniania norm i systemów 
certyfikacji, które pomagają 
identyfikować i promować towary 
niepowodujące wylesiania w państwach 
trzecich; podkreśla, jak ważne jest 
wzmocnienie współpracy z krajami 
będącymi producentami przez pomoc 
techniczną, wymianę informacji i dobrych 
praktyk, a także określenie wspólnych 
działań w celu kształtowania rozwoju 
polityki na podstawie pogłębionego 
zrozumienia skutków wylesiania i 
degradacji lasów oraz dzięki przejrzystym 
łańcuchom wartości i skutecznym 
mechanizmom monitorowania;

Or. en
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Poprawka 61
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji, aby dostrzegła 
znaczną skalę wylesiania uwzględnionego 
w konsumpcji i degradacji lasów 
związanych z produktami pochodzenia 
zwierzęcego, takimi jak mięso, przetwory 
mleczne i jaja, a także aby ograniczyła 
zużycie w UE towarów obarczonych 
ryzykiem przez promowanie żywienia w 
większym stopniu roślinnego i hodowli 
ekstensywnej, która nie jest zależna od 
wysokobiałkowej paszy, takiej jak soja; 
ponadto wzywa Komisję do zrewidowania 
rozporządzenia (UE) 2019/807 w celu 
powstrzymania przywozu do UE oleju 
palmowego i oleju sojowego do celów 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 62
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje o wzmocnienie współpracy 
UE–AKP w celu przeciwdziałania 
nasilającemu się w tych krajach 
problemowi wylesiania i pustynnienia 
przez rozwijanie planów działania 
mających na celu poprawę 
gospodarowania lasami i ich ochrony, z 
uwzględnieniem przyczyn wylesiania 
mających charakter wewnętrzny i 
zewnętrzny w stosunku do sektora leśnego 
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i z uznaniem znaczenia drewna 
tropikalnego dla gospodarek państw AKP 
posiadających lasy, z których pozyskuje 
się drewno;

Or. en

Poprawka 63
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że przyczyną ok. 80 % 
światowego wylesiania jest zwiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolnictwa, przy czym tę sytuację 
pogarsza legalne i nielegalne 
pozyskiwanie drewna na opał i na wywóz; 
apeluje do Komisji o wsparcie polityki 
współpracy zmierzającej do ograniczenia 
wylesiania prowadzonego do celów 
odbywającej się na skalę przemysłową, 
zorientowanej na wywóz produkcji rolnej;

Or. en

Poprawka 64
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. ubolewa, że instytucje finansowe z 
siedzibą w UE stanowią główne źródło 
finansowania (zapewniając 7 mld EUR w 
latach 2013–2019) dla sześciu 
przedsiębiorstw rolno-spożywczych w 
największym stopniu zaangażowanych w 
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niszczenie lasów o krytycznym znaczeniu 
dla klimatu, np. w Brazylii, w zlewni rzeki 
Kongo czy w Papui-Nowej Gwinei; 
apeluje do Komisji Europejskiej, aby 
rozważyła wprowadzenie mechanizmu 
prawodawczego zapobiegającego 
finansowaniu przez podmioty i instytucje 
finansowe z UE przedsiębiorstw 
zaangażowanych w wylesianie;

Or. en

Poprawka 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. apeluje do Komisji o pogłębienie 
współpracy z krajami będącymi 
producentami i konsumentami, a także z 
biznesem i społeczeństwem obywatelskim, 
przez opracowanie wytycznych, w tym 
dotyczących oceny opartej na określonych 
kryteriach, z myślą o wykazaniu 
wiarygodności i solidności poszczególnych 
norm i systemów mających na celu 
identyfikację i promowanie towarów 
niepowodujących wylesiania;

Or. en

Poprawka 66
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że należy rozwijać nie 
tylko odpowiednie rozwiązania w 
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rolnictwie stanowiące alternatywę dla 
wylesiania, w tym dostosowując praktyki z 
zakresu rolnictwa zrównoważonego i 
wprowadzające nowe technologie rolne, 
lecz także ponownie sadzić drzewa na 
obszarach wykarczowanych oraz dawać 
ekosystemom leśnym czas na regenerację;

Or. en

Poprawka 67
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, jak ważne jest 
ustanowienie systemów monitorowania 
oraz opracowanie miarodajnych 
informacji o zasobach leśnych, które 
pomogłyby w monitorowaniu powierzchni 
lasów, w celu stworzenia bardziej 
odpowiednich krajowych strategii polityki 
leśnej, działając we współpracy z krajami 
rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 68
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że zmiana klimatu, 
wylesianie, niszczenie siedlisk i utrata 
bioróżnorodności znacznie zwiększają 
ryzyko przeniesienia chorób 
odzwierzęcych ze zwierząt na ludzi, tak jak 
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miało to miejsce w przypadku COVID-19;

Or. en

Poprawka 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że podnoszenie 
świadomości konsumentów na temat 
śladu konsumpcyjnego sprzyja zmianie 
zachowań polegającej na przechodzeniu 
na produkty zrównoważone i 
niepowodujące wylesiania;

Or. en

Poprawka 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. stwierdza, że należy zapewnić, aby 
wylesianie było uwzględniane w dialogach 
politycznych prowadzonych na szczeblu 
krajowym, a także pomagać krajom 
partnerskim w opracowywaniu i 
wdrażaniu krajowych ram dotyczących 
lasów i zrównoważonych łańcuchów 
wartości, przy jednoczesnym poparciu 
skutecznego wdrażania ustalonych na 
poziomie krajowym wkładów krajów 
partnerskich w realizację porozumienia 
paryskiego;

Or. en
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Poprawka 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że upowszechnianie 
przez sektor prywaty inicjatyw na rzecz 
walki z wylesianiem stwarza możliwości 
osiągania synergii ze strategiami 
politycznymi i zwiększania oddziaływania; 
zwraca jednak uwagę, że potrzebne są 
dalsze wytyczne, które ukierunkują 
projektowanie, wdrażanie i 
monitorowanie tych prywatnych inicjatyw 
w łańcuchu wartości na rzecz 
ograniczenia wylesiania; apeluje do 
Komisji o ścisłą współpracę z sektorem 
prywatnym w zakresie wymiany 
najlepszych praktyk, a także harmonizacji 
danych.

Or. en


