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Pozmeňujúci návrh 1
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam; keďže polovicu 
sústavy Natura 2000 tvoria lesné 
pozemky, hoci táto plocha pokrýva 
približne 20 % celkovej plochy lesov EÚ; 
keďže lesné pozemky majú rozhodujúci 
význam z hľadiska regulácie vodného 
cyklu, absorpcie CO2 a poskytovania 
možností rekreácie umožňujúcich kontakt 
s prírodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam; keďže plocha lesov 
v EÚ sa v rokoch 1990 až 2015 
výrazne zvýšila v dôsledku zalesňovania, 
programov obnovy lesa a prirodzeného 
rastu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam, keďže približne 
60 % lesov EÚ vlastnia súkromní 
majitelia, z ktorých sú väčšina drobní 
vlastníci s menej ako 3 hektármi lesa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže v Únii sa nachádza 182 
miliónov hektárov lesov a inej lesnej pôdy, 
čo predstavuje 43 % územia EÚ a 5 % 
celosvetovej plochy lesov, pričom v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
tieto štáty vo veľkej miere závisia od 
svojho prírodného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
prinajmenšom 43 % územia EÚ a v 
niektorých členských štátoch je lesmi 
pokrytá viac ako polovica ich plochy a 
lesníctvu sa v rámci ich politík prikladá 
veľmi veľký význam;

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria 
43 % územia EÚ1a a predstavujú 
významnú časť suchozemskej biodiverzity 
Európy;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20190321-1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže lesy účinne prispievajú k 
územnej rovnováhe, hospodárskemu rastu 
a zamestnanosti vo vidieckych a 
v mestských oblastiach, pomáhajú 
udržiavať konkurencieschopnosť lesného 
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hospodárstva a rozvoj biohospodárstva a 
zároveň poskytujú záruku biodiverzity 
a ekosystémových služieb;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európska únia sa zaviazala 
dosiahnuť ciele z Aiči prijaté zmluvnými 
stranami Dohovoru o biologickej 
diverzite, ako je cieľ č. 7, ktorý spočíva v 
požiadavke, aby sa do roku 2020 
zabezpečilo udržateľné obhospodarovanie 
oblastí využívaných na 
poľnohospodárske, akvakultúrne a 
lesnícke účely, pričom sa musí zaistiť 
zachovanie biodiverzity, no Únia 
zatiaľ nie je pripravená prijať kroky na 
splnenie týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže lesy sú obehovými 
ekosystémami založenými na úplnej 
recyklácii hmoty a živín v rámci tohto 
ekosystému, keďže akákoľvek forma 
aktívneho obhospodarovania vychádza 
z využívania zdrojov z tohto ekosystému, 
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čo nevyhnutne negatívne ovplyvňuje jeho 
fungovanie, štruktúru a biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže na rozdiel od mnohých častí 
sveta, kde je odlesňovanie stále veľkým 
problémom, sa v EÚ plocha pokrytá lesmi 
vďaka prirodzenému rastu a zalesňovaniu 
za posledných 25 rokov zväčšila o 9 
miliónov hektárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže mnohé aspekty lesov a 
lesného hospodárstva sú upravené 
právnymi predpismi EÚ, ako sú smernice 
o vtáctve a biotopoch, spoločná 
poľnohospodárska politika, nariadenie o 
LULUCF, smernica o obnoviteľných 
zdrojoch energie a nariadenie o dreve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska



PE650.588v01-00 8/132 AM\1203937SK.docx

SK

Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže plocha lesov v Únii sa 
zväčšuje, okrem iného v dôsledku 
zalesňovania; keďže takmer 25 % 
celkovej rozlohy lesov v EÚ je súčasťou 
sústavy Natura 2000;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 13
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže podľa článku 4 ZFEÚ je 
životné prostredie spoločnou právomocou 
Únie a jej členských štátov; keďže podľa 
článku 191 ZFEÚ má politika Únie v 
oblasti životného prostredia okrem iného 
za cieľ vysokú úroveň ochrany; keďže 
Súdny dvor EÚ rozhodol, že lesy sú 
súčasťou prírodného dedičstva EÚ, a 
preto sa na ne vzťahuje článok 1911a;
_________________
1a Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo 
veciach C-164/97 a C-165/97, ods. 16: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61
997CJ0164&from=HR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Ab. keďže tradícia obhospodarovania 
lesov v Európe sa vyvíjala a fungovala v 
relatívne chladnom podnebí, zatiaľ čo 
súčasné výzvy sú pre správcov lesov 
novými výzvami a nemožno ich riešiť bez 
znalosti lesníckej ekológie vrátane 
pochopenia rozsiahlych procesov 
prispôsobovania sa lesov prírodným 
rušivým faktorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže lesy majú multifunkčnú 
úlohu, čo prináša hospodárske, 
environmentálne a sociálne výhody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže podľa správy Európskej 
environmentálnej agentúry „Životné 
prostredie v Európe - stav a perspektíva 
2020“ dlhodobé trendy v populácii vtákov 
vrátane bežných lesných vtákov ukazujú, 
že Európa zaznamenala obrovský pokles 
biodiverzity, ktorý spôsobilo medziiným 
intenzívne lesné hospodárstvo2a; keďže 
podľa tejto správy čelí Európa 
environmentálnym výzvam 
bezprecedentného rozsahu a naliehavosti 
a keďže v priebehu nasledujúcich 10 
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rokov je potrebné prijať naliehavé 
opatrenia s cieľom riešiť alarmujúcu 
mieru straty biodiverzity, narastajúci vplyv 
zmeny klímy a nadmerné využívanie 
prírodných zdrojov;
_________________
2a pozri s. 83, 
https://www.eea.europa.eu/soer-2020/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže koncepcia lesného 
hospodárstva blízkeho prírode umožňuje 
udržateľné využívanie lesa vrátane 
selektívnej ťažby cenných druhov dreva 
na osobitné použitie a zároveň udržuje 
lepšiu rovnováhu medzi poskytovaním 
zdrojov a inými ekosystémovými službami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ad (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže podľa informácií členských 
štátov za obdobie 2007 – 2012 bolo iba 
26 % lesných druhov a 15 % lesných 
biotopov európskeho záujmu uvedených v 
smernici o biotopoch v „priaznivom stave 
ochrany“3a;
_________________
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3a Pozri správu EEA z roku 2016 s 
názvom Európske lesné ekosystémy - stav 
a tendendencie, 
https://www.eea.europa.eu/publications/e
uropean-forest-ecosystems, s. 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ae (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže v správe Komisie z roku 
2018 o pokroku pri vykonávaní súčasnej 
stratégie lesného hospodárstva EÚ sa 
uvádza, že vykonávanie politiky EÚ v 
oblasti biodiverzity je naďalej veľkou 
výzvou a že „v správach o ochrane 
lesných biotopov a druhov sa neuvádza 
zatiaľ žiadne zlepšenie“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Af (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže veľké stromy a neporušené 
staršie lesy poskytujú mimoriadne dôležité 
biotopy, ktoré chýbajú v mladších 
obhospodarovaných lesoch, a sú 
základnými zásobárňami uhlíka, ktoré sa 
v prípade výrubu nebudú dať nahradiť 
minimálne počas 100 – 150 rokov; keďže 
staré lesy neustále odstraňujú uhlík z 
atmosféry a ukladajú ho, a to aj do lesnej 
pôdy; keďže pralesy v EÚ takmer vymizli;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ag (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže súvislé lesné biotopy, 
prepojené lesné biotopy a lesné koridory 
sú kľúčom k zabezpečeniu prežitia 
ohrozenej flóry a fauny, pretože znižujú 
riziko izolácie a poskytujú priestor najmä 
pre väčšie cicavce, ktoré potrebujú väčšie 
plochy chránených lesov; keďže tieto typy 
dobre prepojených lesov patria medzi 
najúčinnejšie spôsoby, ako zabezpečiť, 
aby sa druhy mohli presúvať a 
prispôsobovať meniacim sa klimatickým 
podmienkam a teplotám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v odvetví lesného 
hospodárstva sú v EÚ zamestnané viac ako 
3 milióny ľudí;

B. keďže v odvetví lesného 
hospodárstva sú v EÚ zamestnané viac ako 
3 milióny ľudí a tieto pracovné miesta z 
dlhodobého hľadiska závisia od odolnosti 
lesných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, 
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Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v odvetví lesného 
hospodárstva sú v EÚ zamestnané viac ako 
3 milióny ľudí;

B. keďže v lesohospodárstve sú v EÚ 
zamestnané viac ako 3 milióny ľudí, 
vďaka čomu je toto odvetvie dôležitým 
pilierom vidieckych hospodárstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže záujem o autentickú voľnú 
prírodu na celom svete narastá a výrazne 
sa zvýšila verejná podpora prísnej 
ochrany lesných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže iba 5 % lesov v EHP nie je 
porušených ľudským zásahom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
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Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže 90 % európskych lesov je 
prístupných na účely rekreácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže genetická rozmanitosť v 
lesoch je nevyhnutná na adaptáciu na 
meniace sa podmienky životného 
prostredia, ako je zmena klímy, a na 
obnovu biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže sa zistilo, že iba 26 % 
lesných druhov a 15 % lesných biotopov je 
v priaznivom stave ochrany1a;

_________________
1a 
 https://www.eea.europa.eu/highlights/bett
er-information-needed-on-europes-
forests.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže väčšinu európskych lesov 
vlastnia súkromní majitelia (približne 
60 % zalesnenej plochy), zatiaľ čo vo 
verejnom vlastníctve je 40 % lesov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže je dôležité zdôrazniť 
nepretržité úsilie vlastníkov a správcov 
lesov o zabezpečenie udržateľného 
rozvoja lesov a význam ďalšieho 
zvyšovania ich potenciálu na dosiahnutie 
cieľov európskej zelenej dohody; keďže 
vlastníci a správcovia lesov v EÚ majú 
dlhoročnú tradíciu a skúsenosti s 
obhospodarovaním multifunkčných lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Bc. keďže podľa Medzivládneho 
panela o zmene klímy (IPCC) má 
zachovanie ekosystémov s veľkými 
zásobami uhlíka vrátane lesov okamžitý 
pozitívny vplyv, a preto by malo byť v tejto 
stratégii prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže nezákonná ťažba dreva sa 
uskutočňuje aj v EÚ5a;
_________________
5a Napríklad v Rumunsku, Švédsku, 
Poľsku: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf a 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže súčasný systém dotácií na 
bioenergiu je v rozpore so zásadou 
kaskádového využívania zakotvenou v 
súčasnej stratégii lesného hospodárstva 
EÚ, pretože poskytuje bioenergii 
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konkurenčnú výhodu oproti 
materiálovému využitiu, aj keď sa využitie 
na účely bioenergie nachádza v rámci 
kaskády na nižšom stupni1a;
_________________
1a Bioenergia sa v súlade s touto zásadou 
nachádza nižšie, pričom tesne predchádza 
likvidácii. Drevo sa používa v tomto 
poradí podľa priority: produkty z dreva, 
predĺženie ich životnosti, opätovné 
použitie, recyklácia, bioenergia a 
likvidácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže vyvážený prístup ku všetkým 
funkciám lesa je kľúčom k zabezpečeniu 
súladu medzi politikami súvisiacimi s 
lesom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ; keďže krátkodobý vplyv vyťaženého 
lesa na klímu je negatívny1a bez ohľadu 
na využitie vyťaženého dreva a keďže 
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prípadné budúce opätovné zalesnenie 
rúbaniska neprináša v kritickom období, v 
ktorom musíme konať, žiadny úžitok;
_________________
1a G. Englund; S .– O. Holm; B. – G. 
Jonsson, D. van der Spoel, 2019: The 
climate benefit of reduced forest 
harvesting is enormous (Klimatické 
prínosy zníženej ťažby dreva sú obrovské).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ; keďže v pôde ukladajú asi 2,5-krát 
viac uhlíka ako v dendromase1a, a preto 
zdôrazňuje význam komplexných lesných 
ekosystémov pre terestriálny kolobeh 
uhlíka v Európe;
_________________
1a Bruno De Vos a kol., Benchmark 
values for forest soil carbon stocks in 
Europe: Results from a large scale forest 
soil survey (Referenčné hodnoty pre 
zásoby uhlíka v lesnej pôde v Európe: 
Výsledky rozsiahleho prieskumu lesnej 
pôdy, Geoderma, zv. 251 – 252, august 
2015, s. 33 – 46.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Mick Wallace
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ; keďže maximálny potenciál 
sekvestrácie CO2 sa dosiahne 
prostredníctvom neporušenej lesnatej 
plochy, na rozdiel od sekvestrácie CO2 

prostredníctvom komerčného lesného 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ; keďže lesy zohrávajú multifunkčnú 
úlohu a keďže by sa v budúcnosti nemali 
považovať iba za miesta záchytu uhlíka;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 39
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú C. keďže európske lesy majú 



PE650.588v01-00 20/132 AM\1203937SK.docx

SK

nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ a poskytujú obnoviteľnú a ekologickú 
surovinu, ktorá nahrádza energeticky 
náročné materiály a fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, pretože 
absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v 
EÚ;

C. keďže európske lesy majú 
nesmiernu hodnotu z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy; keďže lesné 
ekosystémy ukladujú približne 10 % emisií 
skleníkových plynov v Európe4a; keďže 
existuje potenciál na zvýšenie tejto 
kapacity;

_________________
4a Pozri správu EEA z roku 2016 s 
názvom Európske lesné ekosystémy – stav 
a tendencie, 
https://www.eea.europa.eu/publications/e
uropean-forest-ecosystems, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže s cieľom pomôcť pri riešení 
straty biodiverzity a klimatických kríz je 
nevyhnutné, aby sa lesy chránili, 
obnovovali a obhospodarovali takým 
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spôsobom, aby sa maximalizovala ich 
kapacita ukladať uhlík a chrániť 
biodiverzitu; keďže takéto riešenie je 
prínosné pre všetky strany, pretože 
pestovaním existujúcich lesov tak, aby sa 
dosiahol ich maximálny potenciál 
ukladania uhlíka, pri súčasnej obnove 
predtým poškodených ekosystémov a 
umožnení rozkladu organického 
materiálu, sa chráni aj biodiverzita, pôda, 
vzduch, zem a voda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kvalita pôdy zohráva 
zásadnú úlohu pri poskytovaní 
ekosystémových služieb, ako sú napríklad 
filtrovanie a viazanie vody, a teda ochrana 
pred povodňami a suchom, sekvestrácia 
CO2, biodiverzita a rast biomasy; keďže 
zlepšenie kvality pôdy, napríklad 
v niektorých regiónoch prostredníctvom 
premeny ihličnatého lesa na trvalý listnatý 
les, je hospodársky náročný proces, ktorý 
trvá desaťročia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vysoká miera vymierania 
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špecializovaných lesných druhov, ktorú 
možno často pozorovať v 
obhospodarovaných lesoch, je v rozpore 
s myšlienkou udržateľnosti takéhoto 
obhospodarovania a spochybňuje 
zlučiteľnosť aktívneho obhospodarovania 
s ochranou lesov v prípadoch, keď je 
predmetom ochranárskeho úsilia lesná 
biodiverzita v celom svojom rozsahu, 
najmä najohrozenejšie druhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
César Luena

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže obhospodarovanie, ochrana 
a udržateľný rozvoj všetkých druhov lesov 
má zásadný význam pre hospodársky a 
sociálny rozvoj, ochranu životného 
prostredia a systémy, ktoré udržiavajú 
život na Zemi; keďže novovysadené lesy 
však nedokážu nahradiť pralesy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Európska únia sa zaviazala 
splniť ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja vrátane cieľa 15, ktorým je 
chrániť, obnovovať a podporovať 
udržateľné využívanie suchozemských 
ekosystémov, udržateľne obhospodarovať 
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lesy, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť 
a zvrátiť degradáciu pôdy a zastaviť 
stratu biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže lesy poskytujú množstvo 
ekosystémových služieb, pretože 
prispievajú k ochrane pôdy (pred eróziou), 
zúčastňujú sa na kolobehu vody 
a regulujú miestnu klímu (najmä 
evapotranspiráciou), ako aj globálnu 
klímu (najmä ukladaním uhlíka);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže lesy sú biotopmi a lesné 
ekosystémy sú domovom mnohých 
druhov, ktorým hrozí vyhynutie a ich 
hodnotu nemožno nahradiť, speňažiť ani 
vyčísliť; keďže príroda má sama osebe 
hodnotu, ktorá presahuje jej úžitkovú 
hodnotu pre človeka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries, 
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Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže európske lesy zohrávajú v 
manažmente povodní kľúčovú úlohu; 
keďže 4,5 % európskych lesov sa považuje 
za lužné lesy, ktoré zohrávajú významnú 
úlohu pri zadržiavaní vody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries, 
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v lesoch narušených 
požiarmi a ťažbou dreva došlo k úbytku 
pôdy až o 26,6 %; v dôsledku toho je pôda 
menej úrodná a poľnohospodárska 
produktivita v okolitých oblastiach sa 
znižuje; keďže pôda v zrelých porastoch 
ukladá výrazne viac uhlíka ako pôda v 
oblastiach s holorubom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kvalita lesov v EÚ dlhodobo 
klesá a týkajú sa ich aj problémy typicky 
spojené s tropickými lesmi, ako sú 
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odlesňovanie a nezákonná ťažba dreva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže neporušené ekosystémy 
majú lepšiu schopnosť prekonávať 
environmentálne stresové faktory vrátane 
zmien klímy než degradované ekosystémy, 
pretože sa prirodzene vyznačujú 
vlastnosťami, ktoré im umožňujú 
maximalizovať ich schopnosť adaptácie; 
keďže tieto ekosystémy sú oporou pre 
rozsiahle ekologické procesy, napr. 
prírodné disturbačné režimy, ktoré v 
priebehu času udržiavajú pri živote druhy 
prispôsobené narušeniu a vývojové línie, 
ktoré sú jedinečne prispôsobené na 
prežitie veľkých sezónnych zmien teploty 
a narušení na úrovni krajiny, ako sú 
veľké požiare a zamorenie hmyzom2a;
_________________
2a James E. Watson a kol., 2018: The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Výnimočná hodnota 
neporušených lesných ekosystémov). 
Uverejnené v: Nature Ecology & 
Evolution.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže aj na území EÚ sa 
nachádzajú pôvodné lesy s veľkými 
zásobami uhlíka, ktoré sa vyznačujú 
vysokým vekom, jedinečnými 
ekologickými vlastnosťami a najvyššou 
mierou biodiverzity a v ktorých možno 
zaznamenať evolučné línie jedinečne 
prispôsobené na prežitie veľkoplošných 
disturbancií, čo by mohlo mať kľúčový 
význam aj pri adaptácii na zmenu klímy, 
pričom tieto lesy nie sú vždy na území 
členských štátov dostatočne chránené;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 53
Nicolae Ştefănuță, Frédérique Ries, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rozmanité prírodné 
ekosystémy sú poistkou proti zmene klímy; 
keďže vedci zistili, že lesy s mnohorakými 
drevinami rastú rýchlejšie, ukladajú viac 
uhlíka a sú odolnejšie voči škodcom a 
chorobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže v osobitnej správe IPCC o 
využívaní pôdy sa konštatuje, že komerčné 
lesné hospodárstvo prispieva k zvýšeniu 
čistých emisií skleníkových plynov, strate 
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prírodných ekosystémov a poklesu 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže ponechanie lesa na 
samovývoj je prax, ktorá umožňuje lesom 
rásť tak, aby dosiahli svoju maximálnu 
ekologickú kapacitu na ukladanie uhlíka 
a plne rozvinuli svoj potenciál z hľadiska 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže Európsky parlament 
vyhlásil 28. novembra 2019 núdzovú 
situáciu v oblasti klímy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže lesy chránia biodiverzitu 
tým, že sú biotopom mnohých druhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
César Luena

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže lesy sú integrálnou 
súčasťou udržateľného rozvoja;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 59
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže v ustanoveniach nariadenia 
o LULUCF3a sa uznáva, že úložisko 
uhlíka v odumretom dreve v lese je 
obdobné produktom z dlhovekého 
vyťaženého dreva, pretože v ňom uložený 
uhlík nepodstupuje okamžitú oxidáciu, 
keďže odumreté drevo tvorí mimoriadne 
dôležité mikrobiotopy, od ktorých závisí 
viacero druhov vrátane chránených 
druhov;
_________________
3a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže čím sú stromy staršie, tým 
viac oxidu uhličitého na hektár ukladajú 
lesy každý rok, a to počas celého 
životného cyklu; keďže v 
obhospodarovanom lesnom poraste, v 
ktorom sa pravidelne ťaží drevo, sa 
naopak ukladá menej uhlíka, pretože 
stromy dorastajú len do mladého veku a 
nízkej veľkosti a z pôdy sa pri jej narušení 
uvoľňuje uhlík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže v globálnej hodnotiacej 
správe medzivládnej platformy IPBES o 
biodiverzite a ekosystémových službách z 
roku 2019 sa uvádza, že príroda 
globálne upadá mierou, ktorá nemá v 
ľudských dejinách obdobu, a vyhynutie 
hrozí 1 miliónu živočíšnych a rastlinných 
druhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Stanislav Polčák
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. so zreteľom na správu o posilnení 
opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov, o ktorej sa v súčasnosti 
diskutuje vo Výbore pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 63
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) je 
hlavným zdrojom finančných prostriedkov 
EÚ na odvetvie lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže lesné porasty sú často 
monokultúrami s nižšou mierou 
biodiverzity ako prirodzené a 
poloprirodzené lesy a bývajú menej odolné 
voči zmene klímy, čo vedie k vyšším 
stratám uhlíka v dôsledku prírodných 
rušivých faktorov;

Or. en



AM\1203937SK.docx 31/132 PE650.588v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 65
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Irena Joveva, Carmen 
Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže lesy sú súčasťou 
prírodného kapitálu EÚ, čo je oblasť, v 
ktorej má EÚ právomoc konať1a;
_________________
1a ZFEÚ, článok 191, takýto právny 
výklad bol potvrdený rozsudkom súdu v 
spojených veciach C-164/97 a C-165/97 .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ce (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže rôzne druhy ťažby majú 
rozdielny vplyv na kapacitu lesov ukladať 
oxid uhličitý, ako aj na kvalitu lesnej pôdy 
a stav ochrany lesov; keďže holorub 
veľkých plôch je najškodlivejšou 
metódou, pretože sa pri ňom z pôdy 
odstraňuje veľká časť organickej hmoty a 
koreňov, uvoľňuje sa uhlík uložený v 
pôde (ktorého objem je približne 2,5-krát 
vyšší ako objem uhlíka uloženého v 
dendromase) a významne sa poškodzuje 
zložitá štruktúra lesa a od neho závislých 
ekosystémov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ce (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže v záujme zachovania lesnej 
biodiverzity a funkčnosti v celom jej 
rozsahu je spolu s potrebou zmiernenia 
zmeny klímy a adaptácie na ňu zásadne 
nevyhnutné, aby sa stanovil podiel 
lesnatých plôch, v ktorých nebude možná 
žiadna forma aktívneho ľudského zásahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cf (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže sa odhaduje, že projekty 
zamerané na prechod z uhlia na biomasu, 
ktoré v súčasnosti prebiehajú v EÚ, by 
zvýšili spotrebu biomasy o 607 PJ ročne a 
vyžadovali by si každý rok výrub 
približne 2 700 km² lesa, pričom by sa 
vyprodukovalo len 64 TWh elektrickej 
energie, čo je menej ako 2 % vyrobenej 
elektrickej energie v EÚ1a ;
_________________
1a https://ember-
climate.org/project/playing-with-fire/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev



AM\1203937SK.docx 33/132 PE650.588v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cf (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže dotácie na bioenergiu vedú 
v súvislosti s využívaním dreva k 
zhoršeniu pomeru medzi jeho 
materiálovým a energetickým využitím a 
zároveň k umelému zvyšovaniu zásob 
biomasy1a , čím sa znižuje kapacita lesov 
sekvestrovať uhlík;
_________________
1a Ako sa uvádza v správe JRC (2018), 
„ciele týkajúce sa energie z obnoviteľných 
zdrojov stanovené EÚ v skutočnosti viedli 
k prudkému nárastu spotreby drevnej 
biomasy.“ Odhady využívania energie z 
dreva: 42 % (2005), 43 % (2010), 48 % v 
súčasnosti, pričom spotreba energie sa 
pravdepodobne nenahlasuje dostatočne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cg (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže pri využívaní dreva ako 
biomasy na výrobu energie sa produkuje 
viac emisií CO2 na jednotku energie ako v 
prípade uhlia, a to v dôsledku nižšej 
výhrevnosti, unikania uhlíka 
prostredníctvom dodávateľského reťazca 
biomasy a menej efektívnej premeny 
spaľovacieho tepla na elektrinu; keďže 
súčasná stratégia lesného hospodárstva 
EÚ, ako aj smernica o obnoviteľných 
zdrojoch energie podporujú využívanie 
dreva ako biomasy na výrobu energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cg (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže toto odvetvie pomáhajú 
naštartovať dotácie na rôzne obnoviteľné 
zdroje energie; keďže solárna a veterná 
energia a technológie sa dokážu po 
počiatočnom rozšírení výroby udržať bez 
dotácií; keďže to neplatí pre bioenergiu a 
tento sektor funguje len vďaka dotáciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ch (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže dostupné údaje o lesoch na 
úrovni EÚ sú neúplné a nemajú rovnakú 
kvalitu, čo EÚ a členským štátom bráni v 
koordinácii obhospodarovania a ochrany 
lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ch (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže sa vynárajú nové možnosti 
adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmierňovania, medzi ktoré patrí 
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ponechanie lesa na samovývoj1a;
_________________
1a Ponechanie lesa na samovývoj – 
ponechanie existujúcich lesov v 
neporušenom stave tak, aby sa dosiahol 
ich ekologický potenciál, ako sa uvádza v 
článku Williama R. Moomawa, 2019: 
Neporušené lesy v Spojených štátoch: 
samovývoj lesa zmierňuje zmenu klímy a 
slúži najvyššiemu dobru, publikovanom v 
periodiku Frontiers in Forests and Global 
Change.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ci (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ci. keďže nezákonná ťažba dreva je v 
niektorých krajinách EÚ pretrvávajúcim 
a nevyriešeným problémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cj (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cj. keďže príroda vo všeobecnosti a 
predovšetkým lesy sú prospešné pre 
fyzickú, duševnú a spoločenskú pohodu 
ľudí; keďže lesy a lesnaté plochy v 
mestských, ako aj vo vidieckych 
oblastiach poskytujú možnosť relaxu a 
môžu znižovať stres, zmierňovať duševné 
ochorenia, zlepšovať kvalitu života a 
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ponúkať príležitosti na širokú škálu 
športových aktivít; keďže v lesoch sa 
odohráva množstvo kultúrnych a 
tradičných podujatí a pre rôzne 
spoločenstvá a národy môže les 
predstavovať kultúrne a duchovné 
hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ck (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ck. keďže nadmerné odlesňovanie je 
jedným z faktorov, ktoré viedli k vzniku 
ideálnej situácie na prenos chorôb z 
voľne žijúcich zvierat na ľudí1a;
_________________
1a https://ipbes.net/covid19stimulus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C I (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cl. keďže EÚ má povinnosť 
zabezpečiť, aby naše modely spotreby a 
dovoz z tretích krajín neprispievali k 
odlesňovaniu alebo degradácii lesov ani k 
premene alebo degradácii iných 
prírodných ekosystémov v iných častiach 
sveta;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá bude vychádzať zo 
stratégie v oblasti biodiverzity, zahŕňať 
celý cyklus lesného hospodárstva a 
podporovať mnohé služby, ktoré lesy 
poskytujú; zdôrazňuje, že nová stratégia 
lesného hospodárstva by sa mala 
zosúladiť s cieľom obmedziť globálne 
otepľovanie na menej ako 1,5oC v súlade 
s Parížskou dohodou; zdôrazňuje potrebu 
jasného stanovenia priorít v súlade s 
cieľmi európskej zelenej dohody, pričom 
hlavnými a navzájom prepojenými cieľmi 
by mali byť ochrana klímy a ochrana 
biodiverzity; zdôrazňuje, že takýto prístup 
má zásadný význam pri riešení 
ekologických kríz, ale aj pri 
zabezpečovaní dlhodobej životaschopnosti 
odvetvia lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Irena Joveva, Carmen 
Avram

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere uznali tak 
právomoci členských štátov EÚ, ako aj 
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zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

právomoci Európskej únie v oblasti 
ochrany lesov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu celostnej a konzistentnej stratégie 
lesného hospodárstva, ktorá posilní 
multifunkčnú úlohu lesov a sektor lesného 
hospodárstva v EÚ a podporí ďalekosiahle 
spoločenské, hospodárske a 
environmentálne prínosy lesov; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu porozumieť prírodným 
rušivým faktorom a náležite ich zvládať; 
zdôrazňuje, že stratégia lesného 
hospodárstva by mala vychádzať zo 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 
ustanovenej v oznámení o európskej 
zelenej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity , a poznamenáva, že 
vlastníci lesov majú za každých okolností 
právomoc rozhodovať o obhospodarovaní 
lesa v rámci vnútroštátnych právnych 
predpisov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu celostnej a konzistentnej stratégie 
lesného hospodárstva, ktorá posilní 
multifunkčnú úlohu lesov a sektor lesného 
hospodárstva v EÚ a podporí ďalekosiahle 
spoločenské, hospodárske a 
environmentálne prínosy lesov; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu predchádzať prírodným 
rušivým faktorom a riadiť ich; zdôrazňuje, 
že stratégia lesného hospodárstva by 
nemala byť podriadená žiadnej inej 
odvetvovej stratégii;
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Or. fi

Pozmeňujúci návrh 81
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa stratégia lesného hospodárstva v 
plnej miere zosúladila s európskou 
zelenou dohodou a s nadchádzajúcou 
stratégiou v oblasti biodiverzity do roku 
2030; pripomína, že podľa článku 191 
ZFEÚ politika Únie v oblasti životného 
prostredia prispieva k uskutočňovaniu 
cieľov, ktorými sú okrem iného 
udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia a rozvážne a 
racionálne využívanie prírodných zdrojov; 
pripomína, že lesov a lesného 
hospodárstva sa dotýka niekoľko 
právnych predpisov EÚ; zdôrazňuje 
potrebu celostnej a konzistentnej stratégie 
lesného hospodárstva, ktorá posilní 
multifunkčnú úlohu lesov a sektor lesného 
hospodárstva v EÚ a podporí ďalekosiahle 
spoločenské, hospodárske a 
environmentálne prínosy lesov pri úplnom 
rešpektovaní klimatických a 
environmentálnych cieľov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity a rešpektovali sa 
vnútroštátne právomoci v oblasti 
lesohospodárskych politík; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov, čím prispeje k dosiahnutiu cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu predchádzať 
prírodným rušivým faktorom a riadiť ich; 
zdôrazňuje, že stratégia lesného 
hospodárstva by mala byť v súlade s inými 
stratégiami na vysokej úrovni, ale nemala 
by byť podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
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lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich, najmä pokiaľ ide o rušivé 
faktory, ktoré sa zhoršujú zmenou klímy, 
napr. suchá a šírenie určitých chorôb a 
parazitov; zdôrazňuje, že stratégia lesného 
hospodárstva by nemala byť podriadená 
žiadnej inej odvetvovej stratégii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva ako súčasti európskej zelenej 
dohody; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby lesy zohrávali väčšiu úlohu 
pri obmedzovaní globálneho otepľovania 
a obnove biodiverzity, a že ich potenciál je 
v tejto súvislosti nevyužitý; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby sa v rámci stratégie 
lesného hospodárstva v plnej miere 
dodržiavala zásada subsidiarity; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva v súlade s Parížskou 
dohodou, ktorá posilní multifunkčnú úlohu 
lesov a sektor lesného hospodárstva v EÚ a 
podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
César Luena
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; zdôrazňuje však, že 
prístupy presadzované a dohodnuté v 
rámci medzinárodných a európskych 
konferencií a dohovorov o lesoch a 
životnom prostredí – t. j. európsky a 
medzinárodný rámec – musia pre štáty 
predstavovať záväzok, že pri tvorbe 
vlastných stratégií, plánov a právnych 
predpisov budú vykonávať činnosti 
uvedené v týchto dohovoroch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 86
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie lesného 
hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa v rámci stratégie lesného 
hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu lesov a sektor lesného hospodárstva 
v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
predchádzať prírodným rušivým faktorom 

1. víta rozhodnutie Komisie o 
zavedení novej stratégie pre lesy; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby stratégia v 
plnej miere akceptovala kompetencie EÚ v 
ochrane lesov ; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie, ktorá posilní 
ochranu lesov, ich multifunkčnú úlohu a 
tiež rezilienciu sektora lesného 
hospodárstva v EÚ, založenom na zásade 
kaskádovitého využitia dreva, a podporí 
ďalekosiahle spoločenské, hospodárske a 
environmentálne prínosy lesov; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu predísť ďalšej 
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a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia 
lesného hospodárstva by nemala byť 
podriadená žiadnej inej odvetvovej 
stratégii;

intenzifikácii lesného hospodárstva; 
zdôrazňuje, že stratégia by mala byť, tak 
ako predkladá Zelený dohovor, podriadená 
stratégii pre ochranu biodiverzity;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 87
Hildegard Bentele, Jens Gieseke, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že podľa 
Európskej environmentálnej agentúry 
prispievajú k boju proti zmene klímy a z 
nej vyplývajúcim vplyvom na zdravie 
nemalou mierou aj mestské lesy, a 
upozorňuje na ich mimoriadne dôležitú 
funkciu pre obyvateľov miest, ktorým 
môžu slúžiť ako miesta oddychu a 
prírodného prostredia; zdôrazňuje, že 
popri lesoch vo vidieckych oblastiach by 
sa mali hodnotiť aj mestské lesnaté 
plochy a interakcia lesov a stromov s 
mestskými a prímestskými oblasťami, ako 
aj pochopenie ich funkcie pre tieto 
komunity, najmä s ohľadom na 
pretrvávajúce suchá;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu celostnej a 
konzistentnej stratégie lesného 
hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú 
úlohu a udržateľnosť lesov a sektor 
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lesného hospodárstva v EÚ a podporí 
ďalekosiahle environmentálne, 
spoločenské, hospodárske a kultúrne 
prínosy lesov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je naliehavo potrebné prioritne prijať 
opatrenia s cieľom predchádzať 
prírodným rušivým faktorom a 
existujúcim tlakom, ktorým lesy čelia, 
zvládať ich a zároveň riešiť problematiku 
odlesňovania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že v európskej 
stratégii lesného hospodárstva by sa mala 
do obhospodarovania lesov začleniť širšia 
škála cieľov vrátane ochrany biodiverzity, 
obnovy ekologických procesov a adaptácie 
na zmenu klímy v súlade s európskou 
zelenou dohodou; zdôrazňuje, že v 
stratégii by sa mali stanoviť dlhodobé 
ciele týkajúce sa obhospodarovania lesov 
a plánovanie na úrovni krajiny s cieľom 
umožniť koexistenciu všetkých súčastí 
heterogénnej mozaiky lesa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že v Parížskej 
dohode o zmene klímy sa lesné požiare 
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považujú za prírodný jav; konštatuje, že 
lesným požiarom možno predchádzať 
zabezpečením rastu lesov, znížením 
množstva odumretého dreva a zaistením 
komplexnej siete lesných ciest; domnieva 
sa, že Parížska dohoda by mala uznať, že 
lesným požiarom možno zamedziť 
náležitým a plánovaným 
obhospodarovaním komerčných lesov; 
zastáva názor, že krajiny, ktorým sa 
podarilo zamedziť lesným požiarom, by 
mali byť odmenené pri výpočte emisií 
oxidu uhličitého;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 91
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že v stratégii lesného 
hospodárstva by sa mala osobitná 
pozornosť venovať ochrane a 
prispôsobeniu lesohospodárskych politík 
účinkom zmeny klímy vrátane boja proti 
degradácii lesov a odlesňovaniu, 
zachovania lesných genetických zdrojov, 
správy chránených lesných území, 
zlepšenia výskumu v oblasti ochrany a 
obohacovania biodiverzity a mali by sa v 
nej navrhnúť príslušné usmernenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1a. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
dodržať záväzok Komisie dosiahnuť 
nulovú toleranciu voči nedodržiavaniu 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia; zdôrazňuje, že v niekoľkých 
konaniach vo veci nesplnenia povinnosti, 
ktoré sú v súčasnosti vedené proti 
členským štátom1a, sa rieši otázka 
nenahraditeľnej hodnoty európskych 
lesných ekosystémov, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby sa do týchto prípadov 
urýchlene zapojila a konala;
_________________
1a Napr. vec 2018/4076 proti Slovensku, 
vec 2020/2033 proti Rumunsku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že zachovanie a 
udržateľné obhospodarovanie našich 
lesov zásadným spôsobom prispieva k 
celkovej kvalite nášho života a nemalo by 
podliehať právu hospodárskej súťaže; 
pripomína, že lesy prispievajú k 
verejnému blahu v oblasti voľného času, 
zdravia a vzdelávania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 94
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz Arłukowicz

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty sa ako signatári procesu Lesy v 
Európe zaviazali v súvislosti so svojimi 
lesmi uplatňovať vymedzenie a zásady 
udržateľného obhospodarovania lesov1a;
_________________
1a Stanovené v helsinskom uznesení H1, 
ktoré v roku 1993 prijala Ministerská 
konferencia o ochrane lesov v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že lesy sa musia 
chrániť aj prostredníctvom ďalších 
politík, napríklad poľnohospodárskej a 
obchodnej politiky a politiky v 
oblasti rozvoja vidieka, a ukončením 
obmedzení štátnych verejných investícií;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 96
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzný cieľ ochrany 30 % lesov EÚ do 
roku 2030 s prísnou ochranou všetkých 
zostávajúcich pralesov a klimaxových 
lesov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. opätovne zdôrazňuje, že okrem 
multifunkčnosti musia modely 
obhospodarovania lesov zahŕňať aj 
kritérium environmentálnej, spoločenskej 
a hospodárskej udržateľnosti, čo 
znamená, že lesy a lesná pôdy sa musia 
spravovať a využívať tak, aby sa 
zachovala ich biodiverzita, produktivita, 
regeneračná kapacita, vitalita a potenciál 
plniť teraz aj v budúcnosti relevantné 
environmentálne, hospodárske a sociálne 
funkcie na miestnej, národnej a 
celosvetovej úrovni a aby sa nepoškodili 
iné ekosystémy1 a;
_________________
1 a Uznesenie H1, Všeobecné usmernenia 
pre udržateľné obhospodarovanie lesov v 
Európe, druhá Ministerská konferencia o 
ochrane lesov v Európe, 16. – 17. júna 
1993, Helsinki.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zastáva názor, že spoločná 
poľnohospodárska politika, nedostatočné 
financovanie, privatizácia a rušenie 
verejných služieb vrátane profesionálnych 
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služieb v oblasti poľnohospodárstva a 
rozširovania lesníctva a dominantné 
postavenie monopolov v drevárskom 
priemysle zničili tisíce malých lesníkov, 
oslabili multifunkčnosť lesov a 
udržateľnosť lesných ekosystémov, viedli 
k zlému lesnému plánovaniu a uľahčili 
vyľudňovanie vidieka, pričom rozsiahle 
oblasti zostali opustené;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poznamenáva, že vzhľadom na 
multifunkčnú úlohu lesov sa musia 
posilniť všetky aspekty: ochranná funkcia 
lesa ako biotopu mnohých živočíšnych a 
rastlinných druhov, úžitková funkcia lesa 
ako zdroja dreva a ďalších produktov, 
ochranná funkcia lesa z hľadiska flóry a 
fauny; zdôrazňuje, že ekologické, 
hospodárske a sociálne funkcie lesov sa 
musia posudzovať spoločne;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 100
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
rámci budúcich stratégií stanovila ako 
prioritu účinné presadzovanie právnych 
predpisov v oblasti prírody a aby využila 
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svoju právomoc požadovať rozhodnutie, 
ktorým sa nariadia dočasné opatrenia a 
vynútenie súladu prostredníctvom 
uloženia sankcií a pokút, ak existuje 
riziko nenapraviteľného poškodenia 
neoceniteľných a nenahraditeľných 
prírodných hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz Arłukowicz

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. opakuje, že udržateľné a 
viacúčelové obhospodarovanie lesov by 
malo byť aj naďalej hlavnou zásadou 
stratégie lesného hospodárstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. poukazuje na to, že Komisia vo 
svojich politických usmerneniach 
zdôrazňuje, že zmena klímy, biodiverzita, 
potravinová bezpečnosť, odlesňovanie a 
degradácia pôdy sú úzko prepojené, že 
musíme zmeniť spôsoby produkcie, 
spotreby a obchodu a že naša činnosť sa 
pri dosahovaní tejto zmeny paradigmy 
musí zamerať na zachovanie a obnovu 
ekosystémov; v tejto súvislosti zastáva 
názor, že stratégia lesného hospodárstva 
sa musí zahrnúť do európskej zelenej 
dohody, musí zohľadňovať ciele tejto 
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dohody a konkrétne musí byť podriadená 
stratégii EÚ v oblasti biodiverzity;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 103
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz Arłukowicz

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. žiada zabezpečiť, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva slúžila v 
EÚ ako hlavný nástroj politiky na 
zaistenie efektívnej koordinácie politík a 
iniciatív týkajúcich sa lesa v rámci 
všetkých troch pilierov udržateľnosti: 
environmentálneho, hospodárskeho a 
sociálneho; a slúžila teda ako platforma 
na koordináciu všetkých aspektov 
ochrany prírody a biodiverzity súvisiacich 
s lesmi a ich obhospodarovaním na 
úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zastáva názor, že je mimoriadne 
dôležité zjednodušiť prístup k podpore EÚ 
zameranej na lesy a obmedziť byrokraciu, 
pričom treba prihliadať na ťažkosti, s 
ktorými sa stretávajú malí a stredne veľkí 
vlastníci pôdy a dokonca aj niektoré 
verejné subjekty;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 105
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že je dôležité 
transformovať lesníctvo na integratívne 
lesné hospodárstvo tak, aby sa využil 
existujúci potenciál lesnatých plôch 
prostredníctvom multifunkčného 
aktívneho lesníctva s udržateľným 
hospodárením;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pri schvaľovaní a 
zavádzaní svojich lesohospodárskych 
plánov prijali osobitné opatrenia na 
podporu biodiverzity, konkrétne opatrenia 
na ochranu chránených druhov a 
prirodzených biotopov, ktoré zlepšujú ich 
stav, a to v lokalitách sústavy Natura 2000 
aj mimo nej;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 107
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh stanoviska
Odsek 1e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. požaduje vytvorenie osobitného 
finančného nástroja zameraného na 
správu oblastí v rámci sústavy Natura 
2000, najmä osobitných chránených 
území, s cieľom účinnejšie prijať 
vhodné opatrenia na ochranu biotopov a 
druhov chránených právnymi predpismi 
EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 108
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva 
podporovala udržateľné obhospodarovanie 
lesov; uznáva pozitívny vplyv 
udržateľného obhospodarovania lesov na 
európsku lesnú biodiverzitu; konštatuje, 
že ochrana lesa a lesnícka produkcia nie 
sú v rozpore, ale môžu sa navzájom 
dopĺňať;

2. poukazuje na to, že názory na 
schopnosť obhospodarovaných lesov 
absorbovať CO2 sa rôznia, pričom 
výskum ukazuje, že pralesy absorbujú 
podstatne viac CO2 ako vysadené lesy a 
zároveň sú odolnejšie voči rušivým 
faktorom a umožňujú väčšiu biodiverzitu; 
domnieva sa , že nová stratégia lesného 
hospodárstva by mala presadzovať 
udržateľné obhospodarovanie lesov na 
základe jasného a ambiciózneho 
vymedzenia na úrovni EÚ; na tento účel 
vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala spoločné vymedzenie pojmu 
udržateľné obhospodarovanie lesov v EÚ 
na základe najvyšších noriem 
udržateľnosti, pričom základným pilierom 
tohto vymedzenia musí byť zachovanie 
cenných záchytov uhlíka a ochrana a 
obnova lesov a ich biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, 
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu6a dochádza k zníženiu 
zásob uhlíka v lesoch, a to v dôsledku 
zvýšenej ťažby dreva a dlhých období 
(desaťročia až storočia), ktoré sú potrebné 
na to, aby sa dosiahla absorpcia 
zvýšených emisií až na pôvodnú úroveň; 
naliehavo preto žiada, aby nová stratégia 
lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov, najmä politiky 
nezasahovania, na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesov a 
lesnícka produkcia si môžu odporovať, ale 
v skutočnosti by mohli byť navzájom 
zlučiteľné a mohli by mať pozitívny vplyv 
aj z hľadiska klímy, keď sa prijmú zásady 
riešení blízkych prírode7a;

_________________
6a Vedecká poradná rada európskych 
akadémií (European Academies Science 
Advisory Council), február 2019: Lesné 
bioenergia, zachytávanie a ukladanie 
uhlíka a odstraňovanie oxidu uhličitého: 
aktuálne informácie (Forest bioenergy, 
carbon capture and storage, and carbon 
dioxide removal: an update).
7a EEA, december 2019: Európske životné 
prostredie – stav a perspektíva 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Frédérique Ries
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
zdôrazňuje celkové prínosy v oblasti klímy 
vyplývajúce z lesov a hodnotového 
reťazca lesného hospodárstva, konkrétne 
podporu sekvestrácie CO2, ukladanie 
uhlíka a nahrádzanie fosílnych surovín a 
energie; uznáva pozitívny vplyv 
udržateľného obhospodarovania lesov na 
európsku lesnú biodiverzitu; konštatuje, že 
ochrana lesa a lesnícka produkcia nie sú v 
rozpore, ale môžu sa navzájom dopĺňať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú neporušené lesy 
vyššiu schopnosť absorbovať CO2 ako 
neobhospodarované lesy; naliehavo preto 
žiada, aby nová stratégia lesného 
hospodárstva podporovala udržateľné 
obhospodarovanie lesov; uznáva pozitívny 
vplyv udržateľného obhospodarovania 
lesov na európsku lesnú biodiverzitu; 
konštatuje, že ochrana lesa a lesnícka 
produkcia nie sú v rozpore, ale môžu sa 
navzájom dopĺňať; s poľutovaním 
konštatuje, že v mnohých oblastiach v 
celej EÚ sa uplatňujú lesohospodárske 
politiky, ktoré podporujú komerčné lesné 
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hospodárstvo na úkor prírodného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať; zdôrazňuje, že 
udržateľné a aktívne obhospodarovanie 
lesov zohráva dôležitú úlohu pri 
dosahovaní cieľov EÚ týkajúcich sa 
politiky v oblasti klímy a energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
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udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať; zdôrazňuje, že 
je potrebné rozvíjať a podporovať 
používanie systému udeľovania 
environmentálnej značky a certifikácie 
proti odlesňovaniu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
postupy udržateľného obhospodarovania 
lesov ako súčasť vnútroštátnych politík 
znižovania emisií; uznáva pozitívny vplyv 
udržateľného obhospodarovania lesov na 
európsku lesnú biodiverzitu; konštatuje, že 
ochrana lesa a lesnícka produkcia nie sú v 
rozpore, ale môžu sa navzájom dopĺňať;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 115
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 2. zdôrazňuje, že na základe 
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vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku 
lesnú biodiverzitu; konštatuje, že ochrana 
lesa a lesnícka produkcia nie sú v rozpore, 
ale môžu sa navzájom dopĺňať;

vedeckého výskumu majú odolné, 
biologicky rozmanité a zdravé lesy vyššiu 
schopnosť absorbovať CO2 ako 
monokultúry a lesy s intenzívnou ťažbou; 
naliehavo preto žiada, aby nová stratégia 
lesného hospodárstva podporovala 
udržateľnejšie metódy obhospodarovania 
lesov; konštatuje, že ochrana lesov a 
lesnícka produkcia nie sú nevyhnutne v 
rozpore, ale v skutočnosti sa môžu pri 
uplatnení určitých prístupov, napríklad 
lesného hospodárstva v súlade s prírodou, 
navzájom dopĺňať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva 
podporovala udržateľné obhospodarovanie 
lesov; uznáva pozitívny vplyv 
udržateľného obhospodarovania lesov na 
európsku lesnú biodiverzitu; konštatuje, že 
ochrana lesa a lesnícka produkcia nie sú v 
rozpore, ale môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva zaručovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva rozhodujúci vplyv, ktorý musí mať 
udržateľné obhospodarovanie lesov na 
európsku lesnú biodiverzitu; zastáva názor, 
že je nevyhnutné, aby sa ochrana lesa a 
lesnícka produkcia navzájom dopĺňali;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 117
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako neobhospodarované 
lesy; naliehavo preto žiada, aby nová 
stratégia lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

2. zdôrazňuje, že na základe 
vedeckého výskumu majú udržateľne 
obhospodarované lesy vyššiu schopnosť 
absorbovať CO2 ako lesy, ktoré nie sú 
obhospodarované udržateľným spôsobom; 
naliehavo preto žiada, aby nová stratégia 
lesného hospodárstva podporovala 
udržateľné obhospodarovanie lesov; 
uznáva pozitívny vplyv udržateľného 
obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a 
lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale 
môžu sa navzájom dopĺňať;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 118
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že obnova, udržiavanie 
a pestovanie európskeho lesného fondu sa 
musí uskutočniť prijatím všetkých 
potrebných opatrení v súlade so správnym 
finančným riadením; zdôrazňuje, že 
správne finančné riadenie musí 
zabezpečiť, aby sa dostatočne rozlišovalo, 
a to s ohľadom na skutočnosť, že rôzne 
druhy stromov sú viazané na konkrétne 
regióny a biotopy, čo je mimoriadne 
dôležité pre efektívnu a úspešnú stratégiu 
lesného hospodárstva; pri výsadbe by sa 
preto mali v plnej miere zohľadniť 
ekologické, biologické a historické 
špecifiká regiónov, aby sa zachovalo 
prirodzené druhové zloženie lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
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Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že za určitých 
okolností existujú kompromisy medzi 
ochranou klímy a ochranou biodiverzity 
v odvetví biohospodárstva, a najmä 
v lesníctve, ktoré zohráva ústrednú úlohu 
pri prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že tieto kompromisy sa v nedávnych 
politických diskusiách dostatočne 
neriešili; vyzýva všetky zainteresované 
strany, aby vypracovali súdržný prístup 
s cieľom spojiť ochranu biodiverzity 
a ochranu klímy v prosperujúcom odvetví 
lesného hospodárstva a biohospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že lesy pokrývajú 
takmer polovicu rozlohy lokalít sústavy 
Natura 2000 (t. j. 37,5 milióna hektárov), 
že 23 % všetkých európskych lesov sa 
nachádza v lokalitách sústavy Natura 
2000 a že lesy majú pre sústavu Natura 
20002a zásadný význam ; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že poznatky o 
realizácii systému Natura 2000 v lesoch a 
o vplyvoch sústavy Natura 2000 na 
biodiverzitu, lesné hospodárstvo a iné 
využívanie pôdy v celej EÚ sú 
roztrieštené;
_________________
2a Európske lesné ekosystémy – stav a 
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tendencie, 2016.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 121
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poznamenáva, že hoci najlepšie 
zachované lesy, z ktorých sa neťažia 
žiadne produkty, sú málo početné a mala 
by sa im venovať pozornosť, ktorú si 
zaslúžia, pretože prispievajú k znalostiam, 
zdraviu a ekoturizmu, ktoré nemôžeme 
budúcim generáciám odoprieť; 
zdôrazňuje, že Natura 2000 by mala ako 
európska ekologická sústava na 
zachovanie biotopov zohrávať kľúčovú 
úlohu v európskej stratégii lesného 
hospodárstva; zastáva názor, že Natura 
2000 by mala byť kľúčom k zaručeniu 
ochrany a zachovania lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že s cieľom zvýšiť 
hodnotu lesníctva a lesných ekosystémov 
by sa mali zohľadniť príjmy producentov, 
čo si vyžaduje opatrenia zamerané na 
zabezpečenie spravodlivých cien pri 
produkcii dreva, zabezpečenie toho, aby 
rodinné poľnohospodárske podniky boli 
neoddeliteľnou súčasťou ochrany pred 
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lesnými požiarmi, zabezpečenie 
rešpektovania drobných vlastníkov lesov a 
poskytnutie podpory a prostriedkov na ich 
účinné obhospodarovanie lesov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 123
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam a dôležitú 
úlohu lesníctva a drevárstva pre ochranu 
klímy; zdôrazňuje, že lesníctvo a lesnícke 
služby, ako aj následné spracovateľské 
operácie vytvárajú významnú 
hospodársku činnosť, najmä vo 
vidieckych, štrukturálne znevýhodnených 
regiónoch, a to vďaka ich dopytu po 
ďalšom tovare a službách z iných odvetví;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 124
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby si 
členské štáty vymieňali osvedčené 
postupy, pokiaľ ide o obhospodarovanie a 
plánovanie lesov; upozorňuje taktiež na 
význam vypracovania európskych 
usmernení súvisiacich s cieľmi, ktoré už 
boli stanovené v európskej zelenej dohode, 
aby sa tak členským štátom poskytli 
usmernenia týkajúce sa 
obhospodarovania lesov, ich údržby a 
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plánovania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 125
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že budúca stratégia 
lesného hospodárstva EÚ by sa mala 
zamerať na ochranu lesa a ponechanie 
lesov na samovývoj, ako aj na obnovu lesa 
a zalesňovanie takými druhmi stromov, 
ktoré sú pre dané miesto a životné 
prostredie vhodné; poznamenáva, že tieto 
ciele možno najlepšie dosiahnuť postupmi 
obhospodarovania blízkymi prírode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. naliehavo vyzýva Úniu, aby 
podporovala multifunkčné využívanie 
lesov vrátane hospodárskeho využívania, v 
dôsledku čoho by sa znížilo aj 
odlesňovanie a s tým súvisiace problémy, 
ako je nezákonný výrub, zaberanie pôdy a 
poškodzovanie životného prostredia a 
biodiverzity v tretích krajinách;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 127
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Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že podľa výskumu4a 
pralesy a staré lesné porasty stále 
ukladajú uhlík, napriek názoru, že sú 
uhlíkovo neutrálne, alebo dokonca aj 
zdrojom CO2;
_________________
4a S. Luyssaert a kol., 2008: Pralesy ako 
globálne záchyty uhlíka (Old-growth 
forests as global carbon sinks). 
Publikované v periodiku Nature.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. v tejto súvislosti poukazuje na to, 
že pri realizácii sústavy Natura 2000 v 
lesoch existuje päť hlavných výziev:
1) rovnováha medzi ochranou biodiverzity 
a produkciou dreva;
2) začlenenie ochrany a požiadaviek 
miestnych zainteresovaných strán;
3) zmena klímy;
4) nedostatok finančných prostriedkov a
5) konflikt s inými odvetvovými 
politikami;v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby:
1) zlepšili komunikáciu a 
transparentnosť;
2) pri navrhovaní stratégií riadenia a pri 
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reakcii na zmenu klímy kládli väčší dôraz 
na vedné odbory zamerané na ochranu;
3) zlepšili zapojenie verejnosti do tvorby a 
vykonávania politiky;
4) zaviedli účinnú stratégiu financovania 
a
5) vytvorili integrovanú európsku politiku 
využívania pôdy a ochrany;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 129
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, 
Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že približne 60 % lesov 
EÚ je v súkromnom vlastníctve a približne 
dve tretiny súkromných vlastníkov lesov 
vlastnia menej ako 3 hektáre lesa; 
zdôrazňuje, že sa to musí náležite 
zohľadniť vo všetkých opatreniach, 
a preto musia byť navrhnuté tak, aby boli 
dostupné pre malých vlastníkov lesov 
a aby ich títo vlastníci mohli prakticky 
uplatňovať; pripomína, že Komisia 
identifikovala administratívne zaťaženie a 
vlastnícku štruktúru lesov ako 
obmedzujúce faktory pri prijímaní 
určitých opatrení1a;
_________________
1a COM(2018)0811 final, s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
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Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. poukazuje na to, že zraniteľnosť 
lesov sa jasne prejavuje v opakovanom 
výskyte a rozsahu lesných požiarov, v 
prevahe cudzích druhov, rozšírenom 
výskyte škodcov a neprimeraných 
príjmoch podnikov pôsobiacich v oblasti 
lesného hospodárstva; zdôrazňuje, že 
jednou z príčin tejto zraniteľnosti je 
nedostatok investícií a ľudí, čo sú faktory, 
ktoré sú neoddeliteľne spojené s 
politikami a usmerneniami EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 131
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. opakuje skutočnosť, že zachovanie 
ekosystémov s veľkými zásobami uhlíka 
vrátane lesov predstavuje možnosť 
reakcie s okamžitým vplyvom na zmenu 
klímy – na rozdiel od zalesňovania, 
opätovného zalesňovania a obnovy, 
ktorých výsledky sa prejavia po dlhšom 
čase8a; žiada, aby sa politické opatrenia v 
EÚ riadili touto zásadou;
_________________
8a IPCC, 2019: Zhrnutie správy o zmene 
klímy zmena a pôde pre tvorcov politiky 
(Climate Change and Land Report-
Summary for Policymakers).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
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João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že cena produkcie 
dreva je zásadným hľadiskom pre 
zabezpečenie záujmu a zaangažovanosti 
vlastníkov na aktívnom obhospodarovaní 
lesov, ktorým sa zaistí ochrana lesov, 
podporí ich multifunkčnosť, zaručí 
udržateľnosť lesných ekosystémov a 
rozvoj pôvodných druhov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 133
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje potrebu mapovať 
a chrániť pralesy v EÚ; konštatuje, že na 
úrovni EÚ neexistuje definícia pralesov, a 
vyzýva Komisiu, aby do budúcej stratégie 
lesného hospodárstva EÚ takúto definíciu 
zaradila; vyzýva členské štáty, aby 
vymedzili lesy, ktoré nechajú prirodzene 
zostarnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2b. konštatuje, že ciele v oblasti 
ochrany stanovené pre konkrétne krajiny, 
resp. vyjadrené ako konkrétna plocha 
môžu mať dokonca negatívny vplyv na 
klímu a životné prostredie v krajinách, 
ktoré s lesmi hospodária dobre; žiada, aby 
sa opatrenia na intenzívnejšie 
zalesňovanie prijali najmä v slabo 
zalesnených krajinách;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 135
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. upozorňuje, že je dôležité 
zabezpečiť koordináciu a väzby medzi 
opatreniami vytýčenými v európskej 
zelenej dohode a stratégiou lesného 
hospodárstva Európskej únie po roku 
2020;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 136
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že pokračujúci pokles 
biodiverzity mal v posledných 
desaťročiach negatívne dôsledky na 
poskytovanie mnohých ekosystémových 
služieb, že k tomuto poklesu došlo sčasti z 
dôvodu intenzívnych poľnohospodárskych 
a lesných postupov a že pretrvávajúci 
pokles regulovania služieb môže mať 
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škodlivé dôsledky pre kvalitu života12a;
_________________
12a IPBES (2018): Summary for 
policymakers of the regional assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services for Europe and Central Asia of 
the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (Zhrnutie správy Medzivládnej 
vedecko-politickej platformy pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
o regionálnom hodnotení biodiverzity 
a ekosystémových služieb pre Európu 
a Strednú Áziu, určené tvorcom politík). 
M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-
Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. 
Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. 
Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. 
Ring,C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. 
Sousa Pinto, P. Zimmermann and M. 
Christie(eds.). Sekretariát IPBES, Bonn, 
Nemecko, dostupné na: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
zastrešujúce právne predpisy, ktorými sa 
do roku 2030 zabezpečí priaznivý 
ekologický stav ekosystémov EÚ vrátane 
lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Margrete Auken
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Návrh stanoviska
Odsek 2d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. uznáva, že zmena klímy mení 
schopnosť rastu lesov a zvyšuje 
frekvenciu a závažnosť sucha, záplav 
a požiarov a podnecuje rozvoj nových 
škodcov a chorôb, ktoré majú vplyv na 
lesy; konštatuje, že neporušené 
ekosystémy majú lepšiu schopnosť 
prekonávať environmentálne stresové 
faktory vrátane zmien klímy než 
poškodené ekosystémy, keďže sa 
prirodzene vyznačujú vlastnosťami, ktoré 
im umožňujú maximalizovať ich 
schopnosť adaptácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 2d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. žiada členské štáty, aby 
zabezpečili, že v plánoch 
obhospodarovania lesov s výmerou nad 10 
hektárov sa zohľadní problematika 
biodiverzity a ukladania oxidu uhličitého 
a v náležitých prípadoch sa zaručí 
dodržiavanie cieľov sústavy Natura 2000;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2e (nový)



AM\1203937SK.docx 71/132 PE650.588v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. uznáva kľúčový klimatický prínos 
lesov a vyzdvihuje potrebu zvýšiť 
ukladanie CO2 v lesoch; poznamenáva, že 
v súlade so zásadou kaskádového 
využívania zakotvenou v súčasnej stratégii 
lesného hospodárstva EÚ by sa pri výrobe 
tepla mala ako náhrada fosílnych palív 
využívať len biomasa zo zvyškov na konci 
hodnotového reťazca dreva a že vyťažené 
drevo by sa malo používať na produkty 
s dlhšou životnosťou, napr. pri stavbách a 
výrobe nábytku, aby sa zachovalo 
ukladanie oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2f. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ďalšiu zmenu smernice o obnoviteľných 
zdrojoch energie, aby sa už neposkytovali 
stimuly na spaľovanie lesného dreva a 
aby takéto spaľovanie ani nespĺňalo ciele 
členských štátov EÚ pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 2g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2g. zdôrazňuje, že rozsiahle, 
intenzívne obhospodarované plantáže s 
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plodinami pre bioenergetiku vrátane 
monokultúr, najmä tie, ktoré nahrádzajú 
prirodzené lesy a pôdu využívanú na 
samozásobiteľské poľnohospodárstvo, 
majú negatívny dosah na biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy, a potenciál 
obehového, udržateľného 
biohospodárstva EÚ z hľadiska 
dosahovania klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050; zdôrazňuje však, že pri 
opatreniach novej stratégie lesného 
hospodárstva, ktoré sa týkajú 
biohospodárstva a využívania lesnej 
biomasy, by sa mal náležite zohľadniť 
vplyv na zachovanie lesných ekosystémov 
a na sekvestráciu oxidu uhličitého; 
zdôrazňuje, že nová stratégia lesného 
hospodárstva sa musí riadiť efektívnym 
využívaním zdrojov a zásadou 
kaskádového využívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia; konštatuje, že drevo má veľký 
potenciál ako obnoviteľný stavebný 
materiál, ktorý sekvestruje uhlík; 
domnieva sa, že je potrebná lepšia 
komunikácia, pokiaľ ide o vplyv 
využívania dreva na stavbách na životné 
prostredie, aby sa mohlo podporovať 
využívanie dreva ako udržateľného 
stavebného materiálu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 145
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami 
z biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a 
že by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. uznáva, že lesy môžu zohrávať 
úlohu pri nahrádzaní menej udržateľných 
materiálov drevnými výrobkami z 
biologického materiálu, no trvá na tom, že 
sa musí zohľadniť ich kľúčová úloha pri 
ukladaní oxidu uhličitého, ochrane 
biodiverzity a poskytovaní ďalších 
ekosystémových služieb;  uvedomuje si 
výzvy a kompromisy, ktoré prináša 
zvýšený dopyt po dreve z hľadiska 
materiálov, energie a biohospodárstva, a 
rozpor s úrovňou ťažby, ktorú ešte možno 
považovať za udržateľnú, a vyzýva 
Komisiu, aby sa týmto výzvam dôkladne 
venovala pri príprave novej stratégie 
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lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; zdôrazňuje 
dôležitú úlohu miestnych a regionálnych 
samospráv pri podpore prechodu na 
biohospodárstvo prostredníctvom 
zapájania hospodárskych subjektov do 
využívania miestnych zdrojov dreva; 
domnieva sa, že nová stratégia lesného 
hospodárstva by mala odrážať významnú 
úlohu, ktorú zohrávajú európske lesy a 
obehové biohospodárstvo EÚ pri 
dosahovaní klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050, a že by sa do nej na tento účel 
mali zahrnúť opatrenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami 
z biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 

3. zdôrazňuje význam prirodzeného 
záchytu uhlíka z hľadiska obmedzovania 
globálneho otepľovania a konštatuje, že v 
porovnaní s prirodzene regenerovanými 
lesmi a lesnatými plochami má komerčné 
lesné hospodárstvo menší potenciál 
sekvestrácie CO2; domnieva sa, že nová 
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biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

stratégia lesného hospodárstva by mala 
odrážať významnú úlohu, ktorú zohrávajú 
európske lesy a obehové biohospodárstvo 
EÚ pri dosahovaní klimatickej neutrálnosti 
v čo najskoršom horizonte a 
v dostatočnom predstihu pred rokom 
2050, a že by sa do nej na tento účel mali 
zahrnúť opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov a energie z fosílnych surovín 
výrobkami z biologického materiálu; 
domnieva sa, že nová stratégia lesného 
hospodárstva by mala odrážať významnú 
úlohu, ktorú zohrávajú európske lesy a 
obehové biohospodárstvo EÚ pri 
dosahovaní klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050, a že by sa do nej na tento účel 
mali zahrnúť opatrenia; zdôrazňuje, že pri 
týchto opatreniach by sa mal naplno 
využívať substitučný účinok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Inese Vaidere

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
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biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

biologického materiálu, a to aj pri 
vykurovaní budov; domnieva sa, že nová 
stratégia lesného hospodárstva by mala 
odrážať významnú úlohu, ktorú zohrávajú 
európske lesy a obehové biohospodárstvo 
EÚ pri dosahovaní klimatickej neutrálnosti 
do roku 2050, a že by sa do nej na tento 
účel mali zahrnúť opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami 
z biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov založených na fosílnych 
palivách výrobkami z biologického 
materiálu; domnieva sa, že nová stratégia 
lesného hospodárstva by mala odrážať 
významnú úlohu, ktorú zohrávajú európske 
lesy a obehové biohospodárstvo EÚ pri 
dosahovaní klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050, a že by sa do nej na tento účel 
mali zahrnúť opatrenia;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 151
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri dopĺňaní 
a nahrádzaní materiálov z fosílnych 
surovín výrobkami z biologického 
materiálu; domnieva sa, že nová stratégia 
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mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

lesného hospodárstva by mala odrážať 
významnú úlohu, ktorú zohrávajú európske 
lesy a obehové biohospodárstvo EÚ pri 
dosahovaní klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050, a že by sa do nej na tento účel 
mali zahrnúť opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať aj pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 153
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 

3. zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu lesy 
zohrávať pri čiastočnom nahrádzaní 
materiálov z fosílnych surovín výrobkami z 
biologického materiálu; domnieva sa, že 
nová stratégia lesného hospodárstva by 
mala odrážať významnú úlohu, ktorú 
zohrávajú európske lesy a obehové 
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biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní 
klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a že 
by sa do nej na tento účel mali zahrnúť 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 3 – bod a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) poukazuje na to, že v správe o 
pokroku pri vykonávaní súčasnej stratégie 
EÚ v oblasti lesného hospodárstva sa 
uvádza, že napriek doposiaľ prijatým 
opatreniam je vykonávanie politiky EÚ v 
oblasti biodiverzity naďalej veľkou 
výzvou1a, a že v správach o ochrane 
lesných biotopov a druhov sa zatiaľ 
uvádza len slabé zlepšenie; vyzýva 
Komisiu, aby do novej stratégie lesného 
hospodárstva zaradila ako kľúčový prvok 
ochranu a obnovu lesných ekosystémov a 
biodiverzity;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/EN/COM-2018-811-F1-EN-
MAIN-PART-1.PDF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3a. berie na vedomie pokrok 
dosiahnutý pri oceňovaní ekosystémových 
služieb v rámci iniciatívy MAES 
(mapovanie a hodnotenie ekosystémov a 
ich služieb); zdôrazňuje však, že v 
súčasnosti neexistuje primeraná odmena 
za poskytovanie ekosystémových služieb, 
ako je sekvestrácia CO2, podpora 
biodiverzity alebo zlepšovanie pôdy, a že 
aktuálne môže dochádzať k situáciám, 
keď lesníci, ktorí sa zameriavajú na 
konverziu svojich lesov v tomto duchu, 
hospodária vo svojich lesoch so stratami 
napriek tomu, že poskytujú podstatné 
ekosystémové služby; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby preskúmali možnosti 
vhodného podnecovania a odmeňovania 
služieb súvisiacich s klímou, biodiverzitou 
a iných ekosystémových služieb s cieľom 
umožniť hospodársky životaschopnú 
konverziu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. so znepokojením si všíma, že v 
roku 2015 sa v priaznivom stave ochrany 
nachádzalo 15 % lesných biotopov a 26 % 
lesných druhov1a; pripomína cieľ 3b 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorým 
je dosiahnuť merateľné zlepšenie stavu 
ochrany druhov a biotopov, ktoré závisia 
od lesného hospodárstva alebo na ktoré 
má lesné hospodárstvo vplyv, a merateľné 
zlepšenie v oblasti poskytovania 
ekosystémových služieb; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v rámci 
preskúmania stratégie v oblasti 
biodiverzity v polovici trvania sa zistilo, že 
pri napĺňaní uvedeného cieľa sa 



PE650.588v01-00 80/132 AM\1203937SK.docx

SK

nedosiahol žiadny výrazný pokrok2a;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodive
rsity/forests/forest-dynamics-in-europe-
and.
2a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX:52015DC0
47 .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu znížiť celkovú 
spotrebu v EÚ a tiež spotrebu dreva a 
drevných výrobkov tým, že sa bude 
podporovať obehovejšie hospodárstvo a za 
prioritu sa stanoví čo najefektívnejšie 
využívanie dreva, čím sa umožní dlhodobé 
zablokovanie uhlíka a zminimalizovanie 
tvorby odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína list vyše 700 vedcov, v 
ktorom sa požaduje, aby sa uskutočnila 
vedecky podložená revízia smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie, najmä 
aby sa určité druhy drevnej biomasy 
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nezarátavali do vytýčeného cieľa a aby sa 
na ne nemohla poberať podpora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že rozvoj 
biohospodárstva, presadzovanie opatrení 
na podporu rozvoja produktov lesného 
hospodárstva na vnútroštátnych trhoch, 
napríklad v stavebníctve, a posilnenie 
výskumných a inovačných činností 
zabezpečí perspektívnosť odvetvia lesného 
hospodárstva;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 160
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že v rámci stratégie 
lesného hospodárstva EÚ by sa malo 
podporovať zvrátenie trendu znižovania 
významu pôvodných druhov v prospech 
exotických, rýchlo rastúcich druhov, 
napríklad eukalyptov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 161
Mick Wallace
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Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že prírodné riešenia 
problematiky zmeny klímy nesmú mať 
negatívne sociálne či environmentálne 
dôsledky; žiada, aby nadchádzajúca 
stratégia obsahovala záruky v tomto 
duchu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje potrebu účinnej 
ochrany predovšetkým pralesov a 
klimaxových lesov, ktoré ako zložité 
systémy ukladajú viac nadzemného a 
podzemného uhlíka, majú zložitejšie 
štruktúrované živočíšne spoločenstvá, 
vysokú sekvestráciu oxidu uhličitého, 
regulujú miestne a regionálne 
poveternostné podmienky, vytvárajú 
dažďové zrážky a znižujú riziko sucha, 
zabezpečujú hydrologické služby, majú 
trvalo vyšší počet druhov závislých od 
lesa, udržiavajú dôležité rozsiahle 
ekologické procesy, vyššiu funkčnú 
rozmanitosť, vyššiu vnútrodruhovú 
genetickú diverzitu, väčšiu šancu na 
rozptýlenie alebo viac ústupových refúgií, 
poskytujú základné procesy opeľovania a 
rozptyľovania a prínosy pre ľudské 
zdravie vo väčšej miere než zjednodušené 
systémy9a;
_________________
9a James E. Watson a ďalší (2018): The 
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exceptional value of intact forest 
ecosystems (Výnimočná hodnota 
neporušených lesných ekosystémov). 
Uverejnené v: Nature Ecology & 
Evolution.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
pre odborníkov v oblasti lesného 
hospodárstva dlhodobo realizovali 
programy odbornej prípravy a 
rekvalifikácie, ktoré by boli zamerané na 
používanie nových technológií a 
prispôsobenie sa ich dynamickému 
vývoju, vrátane vytvorenia komunikačnej 
platformy na výmenu osvedčených 
postupov, a považuje za dôležité zapojiť 
do tohto procesu vlastníkov a správcov 
lesov a motivovať ich, aby uplatňovali 
postupy udržateľnej ochrany lesov a 
podpory biodiverzity;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 164
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. žiada, aby nová stratégia lesného 
hospodárstva pomohla zabezpečiť, že 
lesohospodárskymi postupmi sa bude 
predchádzať rozdrobovaniu lesných 
ekosystémov na menšie časti, pričom 
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osobitný dôraz sa bude venovať pralesom, 
keďže prežitie mnohých druhov vrátane 
väčších cicavcov závisí od prepojených, 
nedotknutých lesných biotopov; žiada, aby 
sa prioritou stratégie lesného 
hospodárstva stalo opätovné prepojenie už 
rozdrobených lesov prostredníctvom 
obnovenia lesných koridorov primeraných 
miestnym podmienkam a biodiverzite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby posilnili využívanie plánov 
obhospodarovania lesov, a to aj 
vytvorením harmonizovaného rámca na 
ich zostavovanie a vykonávanie, keďže 
aktuálne využívanie plánov 
obhospodarovania lesov sa medzi 
členskými štátmi značne líši;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že informácie o 
lesných zdrojoch a stave lesov majú 
zásadný význam pre zaistenie toho, aby 
rozhodnutia prijaté v súvislosti s lesmi 
prinášali maximálne možné prínosy zo 
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sociálno-ekonomického a z ekologického 
hľadiska na všetkých úrovniach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 167
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína, že národné inventáre 
lesov poskytujú väčšinu potrebných 
informácií o lesných zdrojoch; navrhuje, 
aby sa vyvinuli snahy o zosúladenie týchto 
informácií s cieľom zlepšiť ich 
porovnateľnosť a rozšíriť okruh 
pôsobnosti systémov inventárov lesov nad 
rámec aspektov produkcie dreva vrátane 
kritérií a ukazovateľov udržateľného 
lesného hospodárstva, ako aj sociálno-
ekonomických informácií o lesnatých 
plochách;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 168
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že žiadny substitučný 
účinok produktov lesného hospodárstva 
nemôže nahradiť stratu pralesov a 
primárnych lesov, ktoré boli označené ako 
nenahraditeľné10a a ktoré by mali byť 
chránené právnymi a stimulačnými 
nástrojmi zameranými na ich 
komplexnosť, prepojenosť a 
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reprezentatívnosť11a;
_________________
10a Európska komisia, 2019: Oznámenie o 
posilnení opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov, 
(COM(2019)0352).
11a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite 
(2019/2824(RSP)), presné znenie ods. 52.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Komisiu, aby do novej 
stratégie lesného hospodárstva EÚ 
zaradila záväzné ciele ochrany a obnovy 
lesných ekosystémov a biodiverzity v 
súlade so stratégiou EÚ v oblasti 
biodiverzity; domnieva sa, že stratégia 
lesného hospodárstva by mala obsahovať 
aj náležité nástroje na dosiahnutie týchto 
cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3d. považuje za dôležité, aby sa 
zabezpečila nielen ochrana 
a obhospodarovanie existujúcich lesov, 
ale aj opätovné zalesnenie odlesnených 
plôch; domnieva sa, že osobitne treba 
poukázať aj na potrebu rozsiahleho 
opätovného zalesnenia oblastí, ktoré 
opakovane postihli lesné požiare;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 171
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje osobitný význam 
karpatského regiónu a poznamenáva, že 
pristúpenie EÚ ku Karpatskému 
dohovoru by bolo dôležité na zabezpečenie 
podpory regiónu, ktorý je nositeľom 
nenahraditeľných prírodných hodnôt v 
kontinentálnej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Michal Wiezik, Radan Kanev, Martin Hojsík, Irena Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen 
Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. so znepokojením konštatuje, že 
podľa oznámených údajov11a na úrovni 
EÚ predstavuje energia 48 % celkového 
využitia drevnej biomasy; pripomína, že 
popri prirodzenej sekvestrácii oxidu 
uhličitého a ochrane biodiverzity na 
mieste by v záujme dodržiavania našich 
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cieľov v oblasti biodiverzity a klímy malo 
byť vyťažené drevo určené skôr na 
materiálové využitie;
_________________
11a Spoločné výskumné centrum 
Európskej komisie, 2018: Biomass 
production, supply, uses and flows in the 
European Union (Výroba, dodávka, 
použitie a toky biomasy v Európskej únii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Irena Joveva

Návrh stanoviska
Odsek 3f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3f. zdôrazňuje hodnotu a potenciál 
novozaložených a tradičných extenzívnych 
agrolesníckych systémov pre 
poľnohospodársku výrobu, diverzifikáciu, 
a to aj na účely biohospodárstva, 
sekvestrácie uhlíka, prevencie 
dezertifikácie a potenciálu znižovania 
tlaku na lesné ekosystémy; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pravidlá reforiem 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
systematicky vedú k ich degradácii a v 
mnohých prípadoch bránia ich obnove, 
regenerácii a omladeniu; so 
znepokojením berie na vedomie súčasné 
rozsiahle vymieranie ikonického 
agrolesníckeho systému s vysokou 
prírodnou hodnotou v Stredozemí a 
naliehavo žiada zmenu pravidiel s cieľom 
uľahčiť regeneráciu a obnovu 
existujúcich agrolesníckych systémov a 
vytvorenie nových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
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Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 3g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3g. žiada, aby Komisia na základe 
aktuálnych skúseností so zohľadňovaním 
biodiverzity pri obhospodarovaní lesov 
vypracovala spoločnú, dostatočne 
podrobnú definíciu lesného hospodárstva 
blízkeho prírode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; vyzýva Európsku 
komisiu a členské štáty, aby tiež 
financovali výskum a naďalej 
zhromažďovali údaje o inovačných 
metódach ochrany a budovania odolnosti 
lesov, ako je introdukcia odolných 
druhov; zdôrazňuje, že zintenzívnenie 
výskumu a zvýšenie finančných 
prostriedkov by pozitívne prispelo k 
zmierneniu zmeny klímy, udržateľnému 
hospodárskemu rastu a zamestnanosti, 
najmä vo vidieckych oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Michal Wiezik, Radan Kanev, Martin Hojsík, Irena Joveva, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku a že vo vede v 
súčasnosti panuje jednoznačný názor, že 
niektoré aspekty hospodárstva 
využívajúceho biologické materiály 
predstavovali a predstavujú chybné 
riešenia, najmä čo sa týka bioenergie; 
zdôrazňuje, že je dôležité podporovať ďalší 
výskum v oblasti produktov lesného 
hospodárstva a výrobkov z biologického 
materiálu a zohľadňovať v rámci politiky 
vedecké zistenia, aby sa tak 
biohospodárstvo stalo úspešným 
projektom s nespochybniteľným 
prínosom, a domnieva sa, že by sa mali na 
tento účel ďalej vynakladať finančné 
prostriedky EÚ určené na výskum; 
zdôrazňuje, že zintenzívnenie výskumu a 
zvýšenie finančných prostriedkov by 
pozitívne prispelo k zmierneniu zmeny 
klímy, udržateľnému hospodárskemu rastu 
a zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
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došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach; zdôrazňuje, že v súlade s 
očakávaniami politiky v oblasti klímy 
a životného prostredia by Únia mala 
vyčleniť dostatočné zdroje na 
financovanie lesohospodárskych opatrení 
vrátane investícií do ochrany a obnovy 
lesov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 178
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum, okrem 
iného v oblasti lesných ekosystémov, 
biodiverzity, ukladania oxidu uhličitého, 
drevných produktov, ako aj skutočne 
udržateľných postupov obhospodarovania 
lesov vrátane lesného hospodárstva 
blízkeho prírode; domnieva sa, že by sa 
mali na tieto oblasti ďalej vynakladať 
finančné prostriedky EÚ určené na 
nezávislý výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
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udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, najmä 
pokiaľ ide o nahrádzanie fosílnych 
surovín a energie, a domnieva sa, že by sa 
mali na tento účel ďalej vynakladať 
finančné prostriedky EÚ určené na 
výskum; zdôrazňuje, že zintenzívnenie 
výskumu a zvýšenie finančných 
prostriedkov by pozitívne prispelo k 
zmierneniu zmeny klímy, udržateľnému 
hospodárskemu rastu a zamestnanosti, 
najmä vo vidieckych oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
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dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
ochrane lesných ekosystémov a podpore 
biodiverzity, udržateľnému hospodárskemu 
rastu a zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, ako aj 
vo vedných odboroch zameraných na 
ochranu, a domnieva sa, že by sa mali na 
tieto ciele ďalej vynakladať finančné 
prostriedky EÚ určené na výskum; 
zdôrazňuje, že zintenzívnenie výskumu a 
zvýšenie finančných prostriedkov by 
pozitívne prispelo k zmierneniu zmeny 
klímy, udržateľnému hospodárskemu rastu 
a zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 182
Mick Wallace
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky 
EÚ určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší verejný výskum 
v oblasti lesného hospodárstva; zdôrazňuje, 
že zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
oblasti produktov lesného hospodárstva a 
výrobkov z biologického materiálu, a 
domnieva sa, že by sa mali na tento účel 
ďalej vynakladať finančné prostriedky EÚ 
určené na výskum; zdôrazňuje, že 
zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne 
prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
zamestnanosti, najmä vo vidieckych 

4. konštatuje, že od zavedenia 
stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 
došlo v oblasti výskumu a technológií k 
značnému pokroku; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať ďalší výskum v 
odvetví lesného hospodárstva; domnieva 
sa, že by sa mali na tento účel ďalej 
kumulovať a vynakladať finančné 
prostriedky EÚ určené na výskum; 
zdôrazňuje, že zintenzívnenie výskumu a 
zvýšenie finančných prostriedkov by 
pozitívne prispelo k zmierneniu zmeny 
klímy, udržateľnému hospodárskemu rastu 
a zamestnanosti, najmä vo vidieckych 
oblastiach a v najvzdialenejších 
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oblastiach; regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 184
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že súčasná stratégia 
lesného hospodárstva nedokázala 
vypracovať objektívne a preukázateľné 
kritériá EÚ pre udržateľné 
obhospodarovanie lesov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v protiklade so 
záväzkom prijatým v stratégii lesného 
hospodárstva EÚ z roku 2013 sa Komisia 
a členské štáty uspokojili s neurčitým a 
neoperačným vymedzením pojmu 
udržateľného obhospodarovania lesov, 
dohodnutým v rámci celoeurópskeho 
procesu Forest Europe; konštatuje, že toto 
vymedzenie pojmu bolo prevzaté do 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
dobrovoľných systémov zavedených v 
členských štátoch, napríklad certifikácie 
lesov, a že nedokázalo zabrániť 
problematickému a intenzívnemu 
obhospodarovaniu lesov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že k najväčším 
problémom v odvetví lesného 
hospodárstva patrí jeho slabá 
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konkurencieschopnosť a nízka hodnota 
lesných zdrojov a produktov; žiada preto, 
aby stratégia lesného hospodárstva 
poskytla stimuly na podporu hodnotového 
reťazca lesohospodárskych produktov; 
vyzdvihuje dôležitosť európskych 
partnerstiev v oblasti 
poľnohospodárskych inovácií (EIP-
AGRI), ktoré sú kľúčom k rozvoju 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti 
lesov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada, aby sa zaviedol 
koordinovaný systém elektronickej 
lokalizácie a sledovania dreva a 
podporoval sa rozvoj automatizovaných 
nástrojov na analýzu a monitorovanie 
obehu dreva vo všetkých fázach jeho 
transformácie a ich integrácia do 
súvisiacich vládnych a komerčných 
systémov evidencie, podávania správ, 
vydávania povolení a registrácie zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že miestne a 
regionálne orgány zastávajú rozhodujúcu 
úlohu pri posilňovaní udržateľnosti lesov, 
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pretože sa môžu podieľať na 
regionálnych plánoch udržateľného 
rozvoja, rozvoji drevných produktov s 
dlhou životnosťou, ktoré absorbujú oxid 
uhličitý, a podpore podnikateľského 
ducha MSP v odvetví lesného 
hospodárstva;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 188
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v záujme 
primeraných riešení množstva výziev 
súvisiacich s lesmi a obhospodarovaním 
lesov na úrovni EÚ je potrebná 
transparentná platforma viacúrovňového 
riadenia zahŕňajúca regionálne 
a vnútroštátne inštitúcie, inštitúcie EÚ aj 
súkromné zainteresované strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada, aby sa pokračovalo vo 
financovaní výskumu o pôdach a ich 
úlohe, pokiaľ ide o odolnosť lesov voči 
zmene klímy a adaptáciu na ňu, ochranu 
a posilňovanie biodiverzity, ako aj 
poskytovanie iných ekosystémových 
služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 190
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. považuje za rozhodujúce zachovať 
endemické genetické zdroje a vyberať tie 
prvky existujúceho genofondu, ktoré sú 
najlepšie prispôsobené podmienkam 
pestovania očakávaným v budúcnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 191
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili hospodárske a politické 
nástroje, ktoré umožnia väčšiemu počtu 
lesov dorásť do svojho ekologického 
potenciálu a absorbovať oxid uhličitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam existencie 
vedeckých dôkazov so zreteľom na 
politiky Európskej únie v odvetví lesného 
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hospodárstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 193
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zaradila lesné 
hospodárstvo blízke prírode do rámca 
udržateľného obhospodarovania lesov a 
aby vypracovala kritériá EÚ s 
konkrétnymi referenčnými a prahovými 
hodnotami, napríklad objem mŕtveho 
dreva, množstvo lesov, v ktorých sa 
hospodári v súlade s obhospodarovaním 
lesov, a všeobecne využívanie postupov 
pestovania lesa s malým vplyvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že v záujme trvalých 
investícií do moderných technológií, do 
environmentálnych a klimatických 
opatrení na posilnenie multifunkčnej 
úlohy lesov a do vytvárania dôstojných 
pracovných podmienok je zásadne dôležité 
zabezpečiť solídnu kombináciu 
finančných nástrojov, štátneho 
financovania a financovania zo 
súkromného sektora;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 195
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. navrhuje, aby sa aktualizovali 
pravidlá nahlasovania a započítavania v 
sektore LULUCF s cieľom motivovať 
v kategórii započítavania 
obhospodarovaných lesov v oblastiach s 
pralesmi k voľbe bezzásahových postupov, 
napríklad vyňatím príslušného 
odstraňovania z obmedzení stanovených v 
nariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje význam ďalších 
činností súvisiacich s lesmi, konkrétne 
zberu nedrevných lesných produktov, 
napríklad húb a drobného ovocia, ako aj 
pastvy a včelárstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 197
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že lesné požiare sú 
pravidelne sa opakujúcim javom, ktorý je 
súčasne príčinou aj dôsledkom 
klimatických zmien; konštatuje, že 
poveternostné výkyvy, škodcov a lesné 
požiare možno minimalizovať lepším a 
aktívnejším obhospodarovaním lesov a 
lesohospodárskymi technikami, konkrétne 
spásaním a agrolesníckymi postupmi, 
ktoré by sa mali podporovať v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 198
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. domnieva sa, že prísne chránené 
oblasti v bezzásahovom režime by mali 
byť súčasťou stratégie lesného 
hospodárstva EÚ a stratégií miestneho 
rozvoja založených na prírodnom 
cestovnom ruchu s nízkym vplyvom 
a poskytovaní neproduktívnych 
ekosystémových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. žiada Komisiu, aby presadzovala 
zásadu „nespôsobovať škodu“, stanovenú 
v oznámení o zelenej dohode, a aby 



PE650.588v01-00 102/132 AM\1203937SK.docx

SK

zrevidovala všetky príslušné právne 
predpisy s cieľom zohľadniť v nich 
aktuálne vedecké poznatky týkajúce sa 
lesných ekosystémov, rôznych zásobární 
uhlíka a ich skutočnej hodnoty z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
ňu vrátane kľúčovej úlohy ich 
biodiverzity pre túto adaptáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. pripomína potrebu chrániť lesy 
pred čoraz závažnejšími hrozbami a zladiť 
ich produkčnú a ochrannú funkciu, 
keďže sa predpokladá, že suchá, požiare, 
poveternostné výkyvy a škodcovia budú v 
dôsledku zmeny klímy spôsobovať v 
lesoch častejšie a závažnejšie škody;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 201
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. požaduje zmenu smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie s cieľom 
obmedziť režim subvencií na odpadovú a 
zvyškovú biomasu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 202
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. pripomína, že pre používanie 
drevnej biomasy by mala platiť zásada 
kaskádového využívania, pričom v súlade 
so zásadami obehového hospodárstva by 
sa pred ostatnými účelmi použitia malo 
uprednostniť materiálové využitie, 
opätovné použitie a recyklácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že v 
novej stratégii lesného hospodárstva by sa 
malo vziať do úvahy, že v porovnaní s 
lesnými monokultúrami alebo lesmi s 
krátkym ťažobným cyklom je rôznorodý 
les vo všeobecnosti odolnejší, najmä ak je 
jeho druhové zloženie prirodzené pre daný 
región; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
a naplno využívať mechanizmy EÚ na 
riešenie cezhraničných tlakov na lesy; 
pripomína, že podľa Európskej 
environmentálnej agentúry patrí medzi 
hlavné príčiny1a tlaku na lesy v EÚ 
rozsiahlejšie využívanie pôdy, rozširovanie 
mestských oblastí a zmena klímy; 
zdôrazňuje, že ekosystémy sú čoraz 
náchylnejšie na výskyt prírodných 
rušivých faktorov, ako sú búrky, požiare, 
suchá, invázne druhy, škodcovia, 
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zamorenie hmyzom a choroby, pričom 
všetky tieto faktory zvyšujú zraniteľnosť 
voči zmene klímy;
_________________
1a Forest dynamics in Europe and their 
ecological consequences (Dynamika lesov 
v Európe a jej ekologické dôsledky), EEA, 
uverejnené 27. novembra 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; poukazuje na 
význam pomoci poskytovanej v rámci 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
monitorovacie a koordinačné kapacity 
vnútroštátnych služieb a nástrojov 
dohľadu podľa vzoru Európskeho 
informačného systému o lesných 
požiaroch (EFFIS); zdôrazňuje, že je 
potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 205
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy v dôsledku 
intenzívnych poľnohospodárskych a 
lesohospodárskych postupov, využívania 
pesticídov a ďalších škodlivých ľudských 
činností; zdôrazňuje, že je potrebné 
posilniť a naplno využívať mechanizmy 
EÚ na riešenie záťaže, ktorej sú vystavené 
lesy v dôsledku cezhraničného šírenia 
inváznych nepôvodných druhov, škodcov 
a chorôb, a rovnako aj opraviť právne 
predpisy, ktoré poškodzujú lesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ nielen na riešenie záťaže, 
ktorej sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb, 
ale aj na podporu obnovy lesov 
zasiahnutých požiarmi a na prevenciu 
prípadných incidentov tohto druhu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 207
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb, a 
domnieva sa, že vzhľadom na posun 
klimatického cyklu do teplejšej fázy by sa 
mala presadzovať a podporovať 
komplexná ochrana proti škodcom;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 208
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb; 
vyzýva Komisiu, aby uľahčila rozvoj 
platformy na výmenu najlepších postupov 
v boji proti týmto faktorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie cezhraničnej 
záťaže, a to aj záťaže spôsobenej 
človekom, ktorej sú vystavené lesy v 
dôsledku cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb 
a nadmernej alebo nezákonnej ťažby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz Arłukowicz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.

5. vyjadruje znepokojenie nad 
zdravotným stavom a odolnosťou lesov v 
mnohých častiach Európy; zdôrazňuje, že 
je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na riešenie záťaže, ktorej 
sú vystavené lesy v dôsledku 
cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb, 
a tiež v dôsledku smrští, súch a 
prírodných požiarov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(1) poukazuje na to, že znečisťovanie 
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ovzdušia má závažný vplyv nielen na 
ľudské zdravie, ale aj na životné 
prostredie; vyzýva Európsku komisiu, aby 
vo svojom pripravovanom akčnom pláne 
nulového znečistenia preskúmala vplyv 
znečisťovania ovzdušia na lesy a lesnú 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(2) víta skutočnosť, že vo februári 
2020 bol spustený Lesný informačný 
systém pre Európu (FISE), ktorý 
poskytuje európsku dátovú infraštruktúru 
v oblasti lesov; vyzýva členské štáty, aby 
sa plne zapájali do výmeny údajov a do 
práce na harmonizovanom rámci údajov o 
stave lesov v Európe; žiada, aby sa práce 
na FISE dokončili včas vo všetkých 
piatich prioritných oblastiach, ktorými sú 
základné údaje o lesoch, biohospodárstvo, 
príroda a biodiverzita, zmiernenie zmeny 
klímy a zdravie a odolnosť lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 3 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(3) zdôrazňuje, že jedným z cieľov 
stratégie lesného hospodárstva EÚ by 
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malo byť podstatné zvýšenie 
percentuálneho podielu lesných druhov 
a biotopov v priaznivom stave ochrany; 
žiada, aby stratégia obsahovala 
ambiciózne opatrenia na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 4 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(4) uznáva, že v stratégii lesného 
hospodárstva EÚ by sa mala zohľadňovať 
vysoká hospodárska, sociálna a kultúrna 
hodnota lesov; poukazuje na to, že rôzne 
hospodárske činnosti týkajúce sa lesov 
môžu mať rôznorodé rušivé účinky na 
lesné ekosystémy; zdôrazňuje, že v novej 
stratégii lesného hospodárstva EÚ by sa 
mal podporovať len taký druh 
hospodárskej činnosti, ktorý rešpektuje 
udržateľné hranice lesných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 5 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(5) dôrazne nabáda na obmedzenie 
ťažobnej metódy holorubov a presadzuje 
využívanie nepretržitej obnovy lesov; 
uznáva, že v dôsledku lesných holorubov 
sa do atmosféry uvoľňuje väčšina zásob 
zvyškového oxidu uhličitého z daného 
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miesta; zdôrazňuje potrebu presadzovať 
alternatívne a menej invazívne metódy 
ťažby dreva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 6 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(6) víta skutočnosť oznámenú v 
európskej zelenej dohode, že medzi 
kľúčové ciele novej stratégie lesného 
hospodárstva bude patriť účinné 
zalesňovanie, ochrana lesov a ich obnova; 
zdôrazňuje, že potenciál zachytávania 
oxidu uhličitého pri lesných ekosystémoch 
postupne narastá s ich zrelosťou a že 
prirodzené lesy prinášajú výrazný úžitok; 
zdôrazňuje, že prioritou by mala byť 
ochrana a obnova existujúcich lesov, 
najmä pralesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Simona 
Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(7) domnieva sa, že napriek 
nariadeniu EÚ o dreve v niektorých 
členských štátoch stále dochádza k 
nezákonnej ťažbe; vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne dokončila kontrolu vhodnosti 
pravidiel EÚ zameraných proti 
nezákonnej ťažbe dreva, ktorá má byť 
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podľa pracovného programu Komisie 
uverejnená v roku 2020, s cieľom 
vykonať nevyhnutné zmeny legislatívneho 
rámca; vyzýva Komisiu, aby pri zistení 
porušenia pravidiel pohotovo uplatnila 
postup v prípade nesplnenia povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 8 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(8) zdôrazňuje, že nová stratégia 
lesného hospodárstva EÚ musí prísne 
chrániť európske pralesy pred všetkými 
činnosťami, rušivými faktormi a 
fragmentáciou; so znepokojením si všíma, 
že údaje o pralesoch sú stále neúplné, no 
podľa dostupných informácií má len 46 % 
zmapovaných pralesov v Európe štatút 
najvyššej ochrany, 24 % má štatút 
národných parkov a 11 % nemá žiadny 
štatút ochrany1a; vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne navrhla komplexné 
vymedzenie pojmu prales a usilovala sa o 
zlepšenie zberu údajov o pralesoch;
_________________
1a 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.
1111/ddi.12778, obr. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 9 (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(9) pripomína, že vo väčšine lesov v 
EÚ prebieha hospodárska činnosť1a, a to 
aj vo väčšine pralesov; zvýšenie 
percentuálneho zastúpenia pralesov si 
vyžaduje stratégiu lesného hospodárstva 
EÚ s dlhodobým plánovaním; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla dlhodobú stratégiu 
lesného hospodárstva EÚ na zvýšenie 
percentuálneho zastúpenia pralesov;
_________________
1a 
https://science.sciencemag.org/content/35
1/6273/597.full. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Delara Burkhardt, Nicolás González 
Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 10 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(10) vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti rozvoja legislatívneho rámca pre 
systém certifikácie EÚ pre lokálne 
produkované drevo, ktorý by sa opieral o 
najprísnejšie normy udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Monika Beňová, Sara Cerdas, César Luena, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 11 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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(11) poukazuje na to, že členské štáty 
ešte majú rezervy vo využívaní finančných 
prostriedkov na rozvoj vidieka, najmä v 
rámci programov týkajúcich sa zlepšenia 
biodiverzity lesov; vyzýva členské štáty, 
aby využívali dostupné podporné 
opatrenia na ochranu lesov a biodiverzity; 
zdôrazňuje aj význam zabezpečenia 
dostatočných zdrojov na vykonávanie 
novej stratégie lesného hospodárstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby obnovila 
rokovania o medzinárodnej právne 
záväznej dohode o lesoch, ktorá by 
prispela k správe, ochrane 
a udržateľnému rozvoju lesov a 
zabezpečila ich mnohoraké a doplnkové 
funkcie a využitia, vrátane opatrení 
zameraných na obnovu lesa, zalesňovanie 
a ochranu lesa, pričom treba zohľadniť 
sociálne, hospodárske, ekologické, 
kultúrne a duchovné potreby súčasných a 
budúcich generácií, uznať životne 
dôležitú úlohu všetkých druhov lesov pre 
zachovanie ekologických procesov a 
rovnováhy a podporovať identitu, kultúru 
a práva pôvodných obyvateľov, ich 
komunít a iných komunít a obyvateľov 
lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
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Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v Únii dochádza k strate biodiverzity, 
ktorú treba zastaviť aj prostredníctvom 
európskej stratégie lesného hospodárstva; 
pripomína, že strata biodiverzity je 
vnútorný problém Únie; konštatuje, že 
prostredníctvom stratégie by sa mali 
chrániť posledné zvyšky dospelých lesov v 
Únii, keďže sú významnými rezervoármi 
biodiverzity a týmto spôsobom sa tiež zvýši 
odolnosť lesov; zdôrazňuje, že v stratégii 
by sa mali presadzovať postupy 
pestovania lesa s nulovým vplyvom na 
pôdu a krajinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že napriek zriadeniu 
Lesného informačného systému pre 
Európu sú dostupné údaje o lesoch EÚ – 
a najmä o ich ekologickom stave – 
neúplné, ťažko sa agregujú a nie sú 
podporené diaľkovým prieskumom; žiada, 
aby Komisia a členské štáty výrazne 
investovali do ďalšieho rozvoja Lesného 
informačného systému pre Európu a do 
realizácie paneurópskeho programu 
diaľkového prieskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík
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Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že realizácia 
jednotného informačného systému o 
lesoch EÚ je dlhodobou úlohou, ktorá 
zatiaľ nie je úplne dokončená; 
zdôrazňuje, že riešenie otázky aktuálne 
chýbajúcich údajov si vyžaduje synergie 
medzi orgánmi a príslušnými 
organizáciami nad rámec obmedzení 
projektu; týka sa to dostupnosti údajov, 
harmonizovanej metodiky a podpory 
finančných a kapacitných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že v novej stratégii 
lesného hospodárstva by sa mal na úrovni 
EÚ aj členských štátov podporovať rast v 
rámci obehového biohospodárstva a mala 
by sa uznať kľúčová úloha hodnotových 
reťazcov lesného hospodárstva pri 
dosahovaní tohto rastu; rovnako by sa v 
nej malo podporovať aj rozširovanie 
obehového biohospodárstva 
prostredníctvom ďalšej integrácie 
hodnotových reťazcov lesného 
hospodárstva a iných odvetví a 
hodnotových reťazcov, v ktorých je 
nevyhnutné uskutočniť dekarbonizáciu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Christophe Hansen
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Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že 90 % finančných 
prostriedkov Únie na podporu lesov 
pochádza z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV). je znepokojený 
plánovaným škrtmi v rozpočte EPFRV; 
vyzýva rozhodujúcich činiteľov, aby sa v 
záujme splnenia cieľov európskej zelenej 
dohody podľa možnosti vyhli 
akémukoľvek znižovaniu podpory pre 
odvetvie lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby súčasťou 
novej stratégie lesného hospodárstva EÚ 
boli záväzné ciele na ochranu a obnovu 
lesných ekosystémov, najmä pôvodných 
európskych lesov, okrem iného v záujme 
zvýšenia medzinárodnej kredibility EÚ v 
tejto oblasti, a zároveň odporúča podporiť 
pri ochrane pôvodných európskych lesov 
členské štáty;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 229
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že v záujme 
riešenia účinkov zmeny klímy je potrebný 
jednotný európsky prístup vo výskume; 
zdôrazňuje význam drevín odolných proti 
zmene klímy a harmonizovanej kontroly 
škodcov pre budúcnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 230
Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzdvihuje úlohu lesov pri 
zvyšovaní odolnosti proti nepriaznivým 
účinkom zmeny klímy; poukazuje na 
potrebu konkrétnych a účinných opatrení 
v rámci stratégií a plánov na adaptáciu na 
zmenu klímy vrátane synergií medzi 
zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby s využitím 
informácií z GNSS zriadila a financovala 
Európsky program zalesňovania a obnovy 
lesov, ktorý by sa zacieľoval na rozšírenie 
lesnatej plochy, riešenie degradácie pôdy 
a zvyšovanie kvality ovzdušia v mestských 
oblastiach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Michal Wiezik, Radan Kanev, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Irena 
Joveva, Sirpa Pietikäinen, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada, aby sa v rámci stratégie 
lesného hospodárstva EÚ prísne chránili 
pralesy a klimaxové lesy EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. berie na vedomie, že takmer všetky 
pralesy vymizli, a vyjadruje znepokojenie 
nad nelegálnou ťažbou dreva v EÚ; berie 
na vedomie, že ohrozené sú nielen lesy, 
ale v súvislosti s nezákonnou ťažbou 
dreva dochádza aj k napádaniu lesníkov; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby v tejto veci urýchlene zasiahli 
prostredníctvom podrobného 
monitorovania a prostredníctvom 
presadzovania existujúcich právnych 
predpisov EÚ a zavádzania nových 
opatrení na predchádzanie nezákonnej 
ťažbe dreva, aby vinníkov brali na 
zodpovednosť a aby zastavili útlak 
lesníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. naliehavo žiada, aby sa zlepšili 
poznatky o dynamike stredomorských 
ekosystémov, pokiaľ ide o ich zrelosť a 
disturbačný režim, na základe čoho by sa 
mohli vytvoriť aj nové modely 
hospodárenia; naliehavo tiež žiada, aby sa 
zlepšila odborná príprava v oblasti 
lesného hospodárstva, a tak sa nové ciele 
lesného hospodárstva mohli prispôsobiť 
potrebám 21. storočia; navrhuje úpravu 
plánov rozvoja vidieka s cieľom zaradiť 
do nich náležité financovanie načrtnutých 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby sa v európskej 
stratégii lesného hospodárstva venovala 
problematike rozvoja mestských lesov; v 
tomto smere víta skutočnosť, že mnohé 
európske mestá sa zapojili do programu 
Organizácie OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO) s názvom 
Svetové mestá stromov; vyzýva Komisiu, 
aby medzi európskymi mestami 
podporovala spoluprácu a výmenu 
osvedčených postupov v záujme rozvoja 
mestského lesníctva; 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 236
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. uvedomuje si, že zvýšený záchyt 
uhlíka v lesoch možno prinesie 
vyrovnanie emisií, ale žiadnu tvorbu 
pracovných miest, rast, inovácie ani 
hospodársky rast; navyše ak sa v rámci 
zmierňovania zmeny klímy budeme pri 
lesoch sústreďovať na ich funkciu 
záchytu uhlíka, unikne nám ich obrovský 
potenciál materiálovej substitúcie a 
prevencie fosílnych emisií; v novej 
stratégii lesného hospodárstva by sa 
nemala presadzovať optika záchytu 
uhlíka, ktorou sa podporuje pokračujúce 
využívanie materiálov a energie na báze 
fosílnych surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že v niektorých častiach Únie sa 
nedostatočne vykonávajú existujúce 
lesohospodárske právne predpisy EÚ; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
existujúce právne predpisy vykonávali v 
plnom rozsahu a aby posilňovali 
vykonávanie udržateľného a aktívneho 
obhospodarovania lesov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 238
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje nevyhnutnosť zaujať 
pri ochrane európskych lesov komplexný 
prístup tak, aby metódy vedúce k 
dosiahnutiu vytýčených cieľov v Európe v 
konečnom dôsledku neviedli len k 
preneseniu odlesňovania a 
znehodnocovania lesov do iných častí 
sveta;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 239
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. poznamenáva, že vykonávanie 
upravených plánov obhospodarovania 
lesov sa realizuje na úrovni členských 
štátov a vyžaduje si zvýšenú spoluprácu 
lesohospodárskych a environmentálnych 
orgánov, MVO, miestnych komunít a 
vlastníkov lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby 
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zabezpečili, že národné strategické plány v 
rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP) budú motivovať správcov 
lesov k udržateľnej ochrane, pestovaniu a 
obhospodarovaniu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína výzvu Európskeho 
parlamentu1a na prijatie celoeurópskeho 
právne záväzného cieľa týkajúceho sa 
obnovenia poškodených biotopov vrátane 
prirodzených lesov do roku 2030;
_________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. upriamuje pozornosť na potrebu 
vypracovať a vykonávať plány boja proti 
inváznym druhom pomocou vyhradených 
ľudských, technických a finančných 
zdrojov;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 243
Christine Schneider, Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Alexander 
Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. žiada, aby sa v obchodných 
dohodách zohľadňovala pri dovoze dreva 
zásada udržateľnosti a aby sa v prípade 
porušenia uplatnili sankcie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 244
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že rôznoveké a 
rôznorodé lesy, v ktorých sa hospodári 
podľa kritérií ochrany biodiverzity, sú 
odolnejšie voči klimatickým vplyvom, ako 
sú požiare, suchá a netypické 
poveternostné javy, a ako také sú 
dôležitou investíciou do budúcnosti nielen 
pre komunity a prírodu, ale aj pre lesné 
hospodárstva; trvá na tom, že 
monokultúry, ktoré sú menej odolné voči 
škodcom a chorobám, ako aj voči suchu, 
vetru, búrkam a požiarom, by sa 
z finančných prostriedkov EÚ nemali 
podporovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
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Agnès Evren

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva Komisiu, aby prijala 
osobitné opatrenia určené na realizáciu 
piateho cieľa z Aiči a aby na 15. 
zasadnutí konferencie zmluvných strán 
(COP) Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy podporila dlhodobý akčný 
plán v oblasti udržateľného 
obhospodarovania európskych a 
svetových lesov; pripomína význam 
súdržnosti a synergie medzi európskou 
stratégiou lesného hospodárstva a novou 
stratégiou Európskej únie v oblasti 
biodiverzity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 246
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že nová stratégia 
lesného hospodárstva bude mať politickú 
váhu len vtedy, keď bude zahŕňať všetky 
hodnotové reťazce lesného hospodárstva; 
konštatuje, že hodnotové reťazce lesného 
hospodárstva majú už teraz rozhodujúcu 
úlohu pre európske hospodárstvo a budú 
mať zásadný význam pri rozvíjaní 
stratégie ekologického rastu v rámci celej 
európskej zelenej dohody; nová stratégia 
lesného hospodárstva musí podporiť 
konkurencieschopné a udržateľné 
hodnotové reťazce lesného hospodárstva v 
domácom aj globálnom meradle;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 247
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyzdvihuje terapeutickú funkciu 
lesov, ktoré majú priame pozitívne účinky 
na ľudské zdravie a kvalitu života 
občanov; zdôrazňuje, že lesy tiež 
prispievajú k sociálno-ekonomickému 
rozvoju európskych vidieckych území, čo 
zahŕňa aj rozdelenie príjmov do 
najvyľudnenejších oblastí Únie vďaka 
ekoturizmu, ktorý patrí k najžiadanejším 
formám cestovného ruchu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Martin Hojsík, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. opakuje výzvu Európskeho 
parlamentu1a, že politiky v oblasti lesného 
hospodárstva musia byť jednotné, musia 
bojovať proti strate biodiverzity a proti 
vplyvom zmeny klímy a musia zvyšovať 
prirodzené záchyty uhlíka v EÚ a zároveň 
chrániť, zachovávať a posilňovať 
biodiverzitu;
_________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite 
(2019/2824(RSP)).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. požaduje pre stratégiu lesného 
hospodárstva EÚ prierezový prístup, ktorý 
by zahŕňal stratégiu EÚ v oblasti 
biodiverzity, európsky právny predpis v 
oblasti klímy, obehové biohospodárstvo 
EÚ, spoločnú poľnohospodársku politiku 
(SPP), rámcovú smernicu o vode a iné 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva Komisiu, aby v novej 
stratégii lesného hospodárstva EÚ 
zohľadnila potrebu podpory vlastníkov 
lesov, a to aj po finančnej stránke; 
dôrazne však odporúča, aby táto podpora 
bola podmienená uplatňovaním 
udržateľného obhospodarovania lesov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 251
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5c. poukazuje na významnú úlohu 
ochrancov životného prostredia v 
spoločnom úsilí o ochranu a obnovu lesov 
EÚ; požadujeme nulovú toleranciu voči 
útokom na týchto ochrancov alebo ich 
zastrašovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. obhajuje potrebu celoúniového 
prístupu k prevencii katastrof, na ktorý by 
mali byť vyčlenené primerané finančné 
zdroje z rozpočtu Únie a ktorý sa mal už 
dávno uplatňovať;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 253
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili plné a účinné vykonávanie 
a presadzovanie smerníc o vtáctve a o 
biotopoch vrátane primeraných plánov 
riadenia lokalít sústavy Natura 2000 a aby 
posúdili, či boli vyčlenené dostatočné 
finančné prostriedky na ochranu lesov v 
lokalitách sústavy Natura 2000;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 254
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje, že Európska únia musí 
vyvinúť intenzívnejšie úsilie o zastavenie 
holorubov a nezákonnej ťažby dreva a o 
presadzovanie pravidiel EÚ, ktorými sa 
zakazuje degradácia pralesov; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby EÚ riešila prípady 
nezákonnej ťažby dreva aj v rámci 
inštancií ako Európska prokuratúra alebo 
OLAF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zastáva názor, že vzdelanie 
zohráva kľúčovú úlohu pre udržateľné 
lesné hospodárstvo v budúcnosti, a vyzýva 
Európsku komisiu a členské štáty, aby 
podporovali vzdelávanie zamerané na lesy 
tak v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách, 
a to vrátane poskytovania štipendií a 
výmenných akademických programov; 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 256
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. považuje za zásadné dôležité 
sledovať stav lesov prostredníctvom 
monitorovania lesných zdrojov, lesných 
požiarov a prieniku škodcov do EÚ, 
údajov o suchách a inventarizácií lesov, 
ktoré informujú o aktuálnej biodiverzite;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 257
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. opätovne vyjadruje svoju podporu 
právnemu rámcu založenému na povinnej 
náležitej starostlivosti, ktorým by sa 
reguloval prístup na trh Únie tak, aby naň 
mohli vstúpiť len tie výrobky a komodity, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu ani 
degradácii lesov, ani ku konverzii či 
degradácii iných prírodných ekosystémov; 
je presvedčený, že takýto rámec by sa mal 
uplatňovať na všetky hospodárske 
subjekty vrátane finančných subjektov, 
a to na skorších aj následných stupňoch 
dodávateľského reťazca, a mal by 
zabezpečiť, aby v tejto súvislosti 
nedochádzalo k porušovaniu ľudských 
práv; naliehavo vyzýva Komisiu na 
bezodkladné prijatie takéhoto návrhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. žiada Komisiu, aby sa zaoberala 
výhradami odbornej verejnosti týkajúcimi 
sa smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie, konkrétne najmä problematikou 
zahrnutia všetkých druhov biomasy medzi 
obnoviteľné zdroje energie, o. i. vo 
vzťahu k vysokej úrovni dovozu 
drevených peliet do EÚ a možným 
rizikám, ktoré tento dovoz predstavuje pre 
lesy v tretích krajinách, a aby pokračovala 
v podpore ostatných udržateľných foriem 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 259
Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje, že projekty výsadby 
stromov musia pomáhať obnove 
prirodzených lesov, pretože nevhodný 
strom na nevhodnom mieste môže 
zintenzívniť lesný požiar a v konečnom 
dôsledku uvoľniť do atmosféry viac oxidu 
uhličitého; konštatuje, že v záujme 
splnenia globálnych klimatických 
záväzkov musia projekty obnovy lesov 
zvýšiť ich potenciál sekvestrácie oxidu 
uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)



AM\1203937SK.docx 131/132 PE650.588v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. domnieva sa, že vzhľadom na 
očakávaný vplyv zmeny klímy na šírenie 
škodlivých organizmov by bol 
pravdepodobne potrebný systém 
monitorovania prieniku škodcov do EÚ, 
aby sa dal získať kompletný obraz o stave 
lesov a jeho vplyve na lesnú biodiverzitu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 261
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. považuje za naliehavé 
predchádzať zavlečeniu nových škodcov, 
chorôb a príslušných vektorov v dôsledku 
medzinárodného obchodu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 262
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. domnieva sa, že vzhľadom na 
právne predpisy o inváznych nepôvodných 
druhoch a eventuálny vplyv týchto druhov 
na lesy by Komisia mala navrhnúť nové 
doplnkové finančné nástroje, ktoré 
postihnutým oblastiam pomôžu bojovať 
proti inváznym druhom, najmä proti 
mimoriadne odolným a novým 
nepôvodným druhom;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 263
João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. domnieva sa, že by sa mala 
venovať väčšia pozornosť problematike 
chorôb stromov, napríklad tzv. hynutiu 
dubov, ktoré chradnú v globálnom 
meradle v dôsledku škodcov, chorôb a 
zmeny klímy; upriamuje pozornosť na 
hynutie dubov korkových, ktoré ničí 
korkové plantáže v Portugalsku, 
vo Francúzsku a v Španielsku a zasahuje 
aj osobitne chránené územia a biosférické 
rezervácie; domnieva sa, že Komisia mala 
zaradiť do stratégie účinné opatrenia 
a osobitné zdroje na boj proti chorobám 
stromov;

Or. pt


