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Pozmeňujúci návrh 1
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie, ktorým sa 
potvrdzuje právomoc EÚ v oblasti 
ochrany európskych lesov1,

vypúšťa sa

_________________
1 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 
2018, Európska komisia/Poľská 
republika, C-441/17, EU:C:2018:255.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie, ktorým sa 
potvrdzuje právomoc EÚ v oblasti 
ochrany európskych lesov1,

— so zreteľom na rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie1,

_________________ _________________
1 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 
2018, Európska komisia/Poľská republika, 
C-441/17, EU:C:2018:255.

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 
2018, Európska komisia/Poľská republika, 
C-441/17, EU:C:2018:255.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Európsky ekologický dohovor 
(KOM(2019)640),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
Brglez, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

— so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2018),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

— so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2018),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

— so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2018),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2018),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 

— so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
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zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2018),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick 
Federley

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh štúdie 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

— so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie (2017),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu na obdobie 
2020 – 2024, na vonkajšiu politiku EÚ v 
oblasti pôvodného obyvateľstva (2016), na 
závery Európskej rady o pôvodnom 
obyvateľstve (2017) a na konsenzus EÚ o 
rozvoji na podporu dobrej správy práv k 
pôde a práv pôvodného obyvateľstva 
(2017),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu na obdobie 
2020 – 2024, na vonkajšiu politiku EÚ v 
oblasti pôvodného obyvateľstva (2016), na 
závery Európskej rady o pôvodnom 
obyvateľstve (2017) a na konsenzus EÚ o 
rozvoji na podporu dobrej správy práv k 
pôde a práv pôvodného obyvateľstva 
(2017),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu na obdobie 
2020 – 2024, na vonkajšiu politiku EÚ v 
oblasti pôvodného obyvateľstva (2016) a 
na závery Európskej rady o pôvodnom 
obyvateľstve (2017),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley
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Návrh uznesenia
Citácia 11 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na rezolúciu OSN z 
20. marca 2019 o uznaní príspevku 
obhajcov environmentálnych ľudských 
práv k požívaniu ľudských práv, ochrane 
životného prostredia a udržateľnému 
rozvoju,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 12 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo z 
roku 2019 s názvom The State of the 
World's Biodiversity for Food and 
Agriculture, a na jej správu o stave 
svetových lesov z roku 2016,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore (2019/2956 
(RSP)), v ktorom Komisiu vyzýva, aby 
bezodkladne predložila návrh európskeho 
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právneho rámca založeného na náležitej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ bez 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore (2019/2956 
(RSP)), v ktorom Komisiu vyzýva, aby 
bezodkladne predložila návrh európskeho 
právneho rámca založeného na náležitej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ bez 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu platformy 
IPBES týkajúcu sa globálneho 
hodnotenia o biodiverzite a 
ekosystémových službách z 31. mája 2019,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na osobitné správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o zmene klímy, dezertifikácii, 
degradácii pôdy, udržateľnom 
obhospodarovaní pôdy, potravinovej 
bezpečnosti a tokoch skleníkových plynov 
v suchozemských ekosystémoch, a na jeho 
piatu hodnotiacu správu o zmene klímy z 
roku 2014 (Fifth Assessment Report on 
Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
César Luena

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OSN pre 
výživu a poľnohospodárstvo z roku 2018 
s názvom Stav svetových lesov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 28. novembra 2019 o núdzovom stave 
v oblasti klímy a životného prostredia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 d (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 11. septembra 2018 o transparentnom 
a zodpovednom riadení prírodných 
zdrojov v rozvojových krajinách: prípad 
lesov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
4. apríla 2017 o palmovom oleji 
a odlesňovaní dažďových lesov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady o 
pôvodnom obyvateľstve roku 2017,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Citácia 13 g (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na rezolúciu Rady 
OSN pre ľudské práva z roku 2019 o 
obhajcoch environmentálnych ľudských 
práv1a,
_________________
1a 
https://undocs.org/A/HRC/40/L.22/Rev.1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
César Luena

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 16. januára 
2020 o 15. zasadnutí konferencie 
zmluvných strán (COP15) Dohovoru o 
biodiverzite;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 28
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
Brglez, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová):

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore (2019/2956 
(RSP)), v ktorom Komisiu vyzýva, aby 
bezodkladne predložila návrh európskeho 
právneho rámca založeného na náležitej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ bez 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Citácia 15 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu na obdobie 
rokov 2020 -2024, na vonkajšiu politiku 
EÚ v oblasti pôvodného obyvateľstva 
(2016), na závery Európskej rady o 
pôvodnom obyvateľstve (2017) a na 
konsenzus EÚ o rozvoji na podporu 
dobrej správy práv k pôde a práv 
pôvodného obyvateľstva (2017),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
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Brglez, Sylwia Spurek, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Rovana Plumb, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže rok 2020 je konečným 
termínom pre viaceré medzinárodné 
záväzky súvisiace s lesným 
hospodárstvom, ako je cieľ 15.2 cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
ktorého zámerom je zastaviť odlesňovanie 
do roku 2020, a cieľ v oblasti biodiverzity 
z Aiči č. 5 prijatý v roku 2010 na základe 
Dohovoru OSN o biologickej diverzite 
(DBD), v ktorom sa uvádza, že „do roku 
2020 sa miera straty všetkých 
prirodzených biotopov vrátane lesov zníži 
aspoň o polovicu a tam, kde je to možné, 
sa priblíži nule, a degradácia a 
fragmentácia sa výrazne znížia“; keďže 
tieto záväzky ešte stále nie sú ani zďaleka 
splnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže dobré podmienky lesov a 
iných uhlíkovo bohatých ekosystémov s 
vysokou biodiverzitou sú nevyhnutné na 
zvrátenie masívnej straty biodiverzity a 
obmedzenie globálneho otepľovania; 
keďže ochrana a obnova týchto 
ekosystémov na úrovni EÚ aj na 
celosvetovej úrovni by popri výraznom a 
rýchlom priamom znižovaní emisií 
skleníkových plynov vo všetkých 
odvetviach mala byť hlavnou a 



PE650.715v01-00 16/194 AM\1204822SK.docx

SK

samostatnou prioritou odpovede EÚ na 
núdzovú situáciu v oblasti klímy a 
životného prostredia, ktorej svet čelí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže lesy sú domovom viac ako 
75 % pozemnej biodiverzity, čím 
zabezpečujú ochranu a obnovu 
kľúčového prvku nielen pri zastavení 
straty biodiverzity, ale aj v boji proti 
zmene klímy a pri jej zmierňovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže lesy pokrývajú 30 % plochy 
Zeme a sú domovom 80 % jej biodiverzity, 
pričom poskytujú životne dôležitú 
organickú infraštruktúru pre niektoré z 
najhustejších a najrozmanitejších zbierok 
života na tejto planéte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže 300 miliónov ľudí na celom 
svete žije v lesoch; keďže lesy poskytujú 
obživu a príjem pre približne 1,6 
miliardám ľudí na celom svete, sú 
nositeľom duchovných, sociálnych a 
kultúrnych hodnôt a tvoria veľkú časť 
územia, ktoré tradične obýva domorodé 
obyvateľstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže lesy priamo udržujú 
živobytie miliónov ľudí vrátane 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ktoré tradične lesy obývajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ab. keďže približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je 
spôsobených rozširovaním 
poľnohospodárstva, ktorého hnacou silou 
je najmä výroba a spotreba komodít ako 
sója, palmový olej a hovädzie mäso; 
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keďže spotreba v EÚ predstavuje približne 
10 % celosvetového podielu odlesňovania 
v rámci celkovej konečnej spotreby 
komodít, ktoré sú hnacou silou 
odlesňovania; keďže k odlesňovaniu vedie 
aj rozširovanie miest, rozvoj 
infraštruktúry a ťažba nerastov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ac. keďže antropogénne činnosti v 
období 1990 až 2016 viedli k strate 1,3 
milióna kilometrov štvorcových lesa, čo 
predstavuje 800 futbalových ihrísk 
zničených každých hodinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ad. keďže primárne lesy sú jedinečné 
a nenahraditeľné a sú výrazne postihnuté 
odlesňovaním; keďže novovysadené lesy 
nemôžu nahradiť primárne lesy, ktoré 
majú vysoké zásoby uhlíka a sú 
charakterizované najvyššou úrovňou 
ochrany biodiverzity a jedinečnými 
ekologickými črtami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ae. keďže sa preukázalo, že lesy s 
prirodzenou biodiverzitou sú odolnejšie 
voči prírodným rušivým vplyvom, ako sú 
búrky, škodcovia, choroby a suchá, 
ktorých frekvencia sa v dôsledku súčasnej 
klimatickej krízy zvýšila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Af. keďže emisie z využívania pôdy 
a zmeny využívania pôdy, najmä z dôvodu 
odlesňovania, sú druhou najväčšou 
príčinou zmeny klímy po spaľovaní 
fosílnych palív, a tvoria takmer 12 % 
všetkých emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 

A. keďže lesy sú nevyhnutné na 
zachovanie svetovej biodiverzity a klímy, a 
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využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

sú priamou oporou živobytia miliónov 
ľudí; keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov a ochrana 
domorodého obyvateľstva a miestnych 
komunít nedá dosiahnuť na základe 
súčasných politík; keďže sa ničia aj iné 
uhlíkovo bohaté ekosystémy s vysokou 
biodiverzitou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

A. keďže lesy sú nevyhnutné na 
zachovanie svetovej biodiverzity a klímy, a 
sú priamou oporou živobytia miliónov 
ľudí; keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov a ochrana 
domorodého obyvateľstva a miestnych 
komunít nedá dosiahnuť na základe 
súčasných politík; keďže sa ničia aj iné 
uhlíkovo bohaté ekosystémy s vysokou 
biodiverzitou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
Brglez, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému A. keďže lesy sú nevyhnutné na 
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doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

zachovanie svetovej biodiverzity a klímy, a 
sú priamou oporou živobytia miliónov 
ľudí; keďže však napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana, zachovanie 
a udržateľné využívanie svetových lesov, 
ako aj ochrana domorodého obyvateľstva 
a miestnych komunít, nedá dosiahnuť na 
základe súčasných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

A. keďže odlesňovanie spôsobuje 
obrovskú stratu biodiverzity a ešte viac 
zvyšuje globálne otepľovanie, pričom 
odlesňovanie tropických pralesov je 
druhým najväčším zdrojom emisií 
skleníkových plynov; keďže napriek 
všetkému doterajšiemu úsiliu sa ochrana 
a udržateľné využívanie svetových lesov 
nedá dosiahnuť na základe súčasných 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá 
dosiahnuť na základe súčasných politík;

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov na základe 
súčasných politík nedosahuje, a to ani v 
EÚ; keďže okrem toho právne predpisy 
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EÚ týkajúce sa prírody síce sú vhodné na 
daný účel, ale nevykonávajú sa a aj v EÚ 
sú problémy s nelegálnou ťažbou dreva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu medzinárodného 
spoločenstva sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík 
medzinárodnej spolupráce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana, udržateľné 
využívanie svetových lesov a ochrana 
domorodého obyvateľstva a miestnych 
komunít nedá dosiahnuť na základe 
súčasných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík;

A. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné 
využívanie svetových lesov nedá dosiahnuť 
na základe súčasných politík a právnych 
rámcov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 50
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v zmluvách sa lesy výslovne 
nespomínajú, a Európska únia nemá 
spoločnú politiku v oblasti lesného 
hospodárstva; keďže politika v oblasti 
lesného hospodárstva preto zostáva 
predovšetkým v kompetencii členských 
štátov, mnohé európske kroky ale majú 
vplyv na lesy v EÚ aj v tretích krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže lesy sú zdrojom jedinečných 
druhov fauny a flóry a absorbujú a 
uskladňujú veľa emisií oxidu uhličitého, 
čím významne prispievajú k zmierňovaniu 
zmeny klímy;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 52
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže negatívny vplyv smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie na 
svetové lesy a lesy EÚ si vyžaduje 
prepracovanie tejto smernice; keďže však 
predložené zmeny tento problém neriešia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže na ochranu a obnovu 
svetových lesov sú potrebné rozsiahle, 
ambiciózne a zosúladené opatrenia 
opierajúce sa o politickú a spoločenskú 
vôľu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Aa. keďže politika lesného 
hospodárstva a zodpovednosť za lesy 
zostávajú v právomoci členského štátu a 
keďže opatrenia EÚ musia zohľadňovať 
zásadu subsidiarity;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 55
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže rozsudky Súdneho dvora 
nevytvárajú spoločnú politiku lesného 
hospodárstva ani žiadne nové právomoci 
EÚ v tejto oblasti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu a obnovu existujúcich lesov a o 
zvýšenie množstva a zlepšenie kvality 
lesných ekosystémov na úrovni EÚ aj na 
celosvetovej úrovni musí zohrávať 
kľúčovú úlohu v politikách EÚ; keďže to 
možno dosiahnuť len zabezpečením 
súdržnosti politík vo všetkých odvetviach a 
medzi vnútornými a vonkajšími politikami 
EÚ a dôkladným posúdením vplyvov 
všetkých politík EÚ na biodiverzitu a 
ekosystémy prostredníctvom využitia 
dôkladného testu zameraného na zásadu 
„neškodiť“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ v 
oblasti udržateľnosti a na všetkých 
úrovniach, od miestnej po celosvetovú, by 
sa mala ďalej posilňovať zásada 
udržateľnosti s cieľom chrániť 
biodiverzitu, zmierniť zmenu klímy a 
bojovať proti dezertifikácii;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 58
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ; 
keďže EÚ by mala naďalej začleňovať 
ciele v oblasti biodiverzity do politiky 
lesného hospodárstva a ostatných politík, 
ako sa uvádza v Európskej zelenej 
dohode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
Brglez, Łukasz Kohut, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže novovysadené lesy nemôžu 
nahradiť primárne lesy; keďže 
intenzívnejšie úsilie o ochranu existujúcich 
lesov a aktívne a udržateľné obnovenie 
integrity lesných ekosystémov pred 
vytvorením nových lesov musí zohrávať 
kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže zintenzívnenie opatrení na 
ochranu a obnovu existujúcich lesov a tam, 
kde je to vhodné, vytváranie nových lesov 
a agrolesníckeho pokrytia, pričom je 
nutné zohľadniť referenčnú vegetáciu s 
vysokou hodnotou, napr. mokrade, 
rašeliniská a trávne porasty, musí zohrať 
kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ a 
pri plnení cieľov Európskej zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné obnovenie integrity lesných 
ekosystémov pred vytvorením nových 
lesov musí zohrávať kľúčovú úlohu v 
politikách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné obnovenie integrity lesných 
ekosystémov pred vytvorením nových 
lesov musí zohrávať kľúčovú úlohu v 
politikách EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie jednak o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné obnovovanie lesných 
ekosystémov, jednako vytváranie nových 
lesov, musí zohrávať kľúčovú úlohu v 
politikách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o 
ochranu existujúcich lesov a aktívne a 
udržateľné vytváranie nových lesov musí 
zohrávať kľúčovú úlohu v politikách 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick 
Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v medzi rokmi 1990 a 2016 
prišiel svet o 1,3 milióna kilometrov 
štvorcových lesov, čo má deštruktívny 
vplyv na biodiverzitu, klímu, ľudí a 
hospodárstvo; keďže o lesy sa opiera 
živobytie približne 25 % svetovej 
populácie, pričom tiež stelesňujú 
nenahraditeľné kultúrne, spoločenské a 
duchovné hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže 17 cieľov udržateľného 
rozvoja tvorí integrovaný a nedeliteľný 
celok; keďže pokrok v oblastiach 
udržateľného poľnohospodárstva, 
potravinovej bezpečnosti a udržateľného 
obhospodarovania lesov, čo sú kľúčové 
prvky cieľov udržateľného rozvoja, by sa 
mal dosahovať súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils 
Torvalds, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže lesy prispievajú k 
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zmierňovaniu zmeny klímy, adaptácii na 
zmenu klímy a znižovaniu rizika katastrof 
prostredníctvom riešení založených na 
prírode; keďže rozširovanie investícií do 
riešení založených na prírode je jedným z 
nákladovo najefektívnejších nápravných 
opatrení na riešenie emisií a ochranu 
životne dôležitých ekosystémov pri 
súčasnom zlepšovaní živobytia, odolnosti 
a potravinovej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže existujú úspešné príklady 
zvýšenia poľnohospodárskej produktivity 
a potravinovej bezpečnosti a pri súčasnom 
zastavení alebo dokonca zvrátení 
odlesňovania; keďže podľa FAO je 
integrované plánovanie využívania pôdy 
kľúčom k vyváženiu spôsobov využívania 
pôdy, pričom má byť podporené 
správnymi politickými nástrojmi na 
propagovanie udržateľných lesov aj 
poľnohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Be. keďže podľa FAO je 
poľnohospodárstvo naďalej jednou z 
najvýznamnejších hnacích síl globálneho 
odlesňovania a je naliehavo potrebné 
úzko spolupracovať s partnerskými 
krajinami EÚ a rôznymi zainteresovanými 
subjektmi s cieľom nájsť inovatívne a 
pozitívne interakcie medzi potravinovou 
bezpečnosťou, udržateľným 
poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je priamo zapojená do 
odlesňovania, degradácie a konverzie 
svetových lesov a iných prírodných 
ekosystémov a s tým súvisiaceho 
porušovania ľudských práv, a to aj 
prostredníctvom spotreby produktov a 
komodít súvisiacich s odlesňovaním a 
degradáciou ekosystémov a 
prostredníctvom obchodovania s nimi, 
kvôli chýbajúcej environmentálnej 
integrite jej súčasnej politiky v oblasti 
bioenergie a prostredníctvom 
poskytovania súkromných finančných 
prostriedkov a investícií spoločnostiam, 
ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s 
ničením alebo degradáciou lesov a iných 
prírodných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sándor Rónai, Maria Arena, István Ujhelyi, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan 
Brglez, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Delara 
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Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním; keďže spotreba v EÚ 
predstavuje približne 10 % celosvetového 
podielu odlesňovania v rámci celkovej 
konečnej spotreby komodít ako palmový 
olej, hovädzie mäso, sója, kakao, 
kukurica, drevo vrátane palivového dreva 
na výrobu energie, a kaučuk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je tiež priamo zapojená 
do odlesňovania a degradácie svetových 
lesov, ako aj do konverzie a degradácie 
iných prírodných ekosystémov a s tým 
súvisiaceho porušovania ľudských práv, a 
to aj prostredníctvom spotreby výrobkov 
súvisiacich s odlesňovaním, ale aj 
prostredníctvom svojich finančných 
prostriedkov a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním a zmluvami o voľnom 
obchode, ktoré EÚ uzatvorila s tretími 
krajinami, ktoré používajú odlesňovanie 
ako hospodársky model;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je tiež priamo zapojená 
do odlesňovania a degradácie svetových 
lesov, ako aj do premeny a degradácie 
iných prírodných ekosystémov a s tým 
súvisiaceho porušovania ľudských práv, a 
to aj prostredníctvom spotreby výrobkov, 
ale aj prostredníctvom jej financovania a 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine 
Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním; keďže spotreba EÚ 
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predstavuje 10 % celosvetového podielu 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je priamo a nepriamo 
zapojená do odlesňovania a degradácie 
svetových lesov, a to aj prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov, spotreby 
produktov súvisiacich s odlesňovaním a 
prostredníctvom investícií a obchodných 
dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov, 
a to aj prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov, spotreby 
produktov súvisiacich s odlesňovaním a 
prostredníctvom investícií a obchodných 
dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
César Luena
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním, pretože EÚ je konečným 
spotrebiteľom 10 % súvisiacich 
produktov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 80
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do 
odlesňovania a degradácie svetových lesov 
vrátane spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

C. keďže EÚ je priamo aj nepriamo 
zapojená do odlesňovania, degradácie a 
konverzie svetových lesov vrátane 
spotreby produktov súvisiacich s 
odlesňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže aj správa Európskej 
environmentálnej agentúry s názvom 
„Životné prostredie Európy – Stav a 
perspektíva 2020“ obsahuje varovanie, že 
EÚ nesplní väčšinu svojich vlastných 
environmentálnych cieľov stanovených 
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na rok 2020, a osobitne sa v nej 
zdôrazňuje, že európske lesy sú naďalej 
vystavené mnohým ľudskou činnosťou 
vyvolaným tlakom, ako je napríklad 
intenzívne obhospodarovanie lesov, 
znečisťovanie, zmena klímy a invazívne 
cudzie druhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils 
Torvalds, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pôvodné obyvateľstvo, 
miestne komunity a ochrancovia 
životného prostredia sú čoraz viac 
ohrozené a zastrašované skupiny, pričom 
zároveň vo svojom úsilí o ochranu lesov, 
pôdy a životného prostredia čelia 
porušovaniu ľudských práv; keďže práva 
v oblasti držby pôdy vedú pôvodné 
obyvateľstvo a miestne komunity k tomu, 
aby sa zaviazali k účasti na ochrane lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže EÚ sa tým, že prispieva k 
odlesňovaniu, degradácii a konverzii 
svetových lesov, podieľa na prehlbovaní 
hrozby pre pôvodné obyvateľstvo a 
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miestne spoločenstvá, ktoré čelia 
porušovaniu ľudských práv, útokom a 
zabíjaniu v reakcii na ich úsilie o ochranu 
lesov, pôdy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nedávne vyšetrovanie 
uskutočnené organizáciou Global Witness 
odhalilo, že medzi rokmi 2013 a 2019 boli 
finančné inštitúcie so sídlom v EÚ 
hlavným medzinárodným zdrojom 
finančných prostriedkov a podporili šesť 
poľnohospodárskych podnikov spojených 
s ničením lesov v oblasti Amazonky, 
Konžskej panvy a Papuy-Novej Guiney 
zhruba 7 miliardami EUR1a;
_________________
1a 
https://www.globalwitness.org/en/campaig
ns/forests/why-eu-action-tackle-
deforestation-should-not-let-finance-
hook/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ca. keďže pôvodné obyvateľstvo a 
miestne komunity sú čoraz viac ohrozené 
a čelia porušovaniu ľudských práv za ich 
úsilie o ochranu lesov, pôdy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pôvodné obyvateľstvo a 
miestne komunity sú čoraz viac ohrozené 
a čelia porušovaniu ľudských práv za ich 
úsilie o ochranu lesov, pôdy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže tlak sa zvyšuje nielen na 
tropické lesy, ale aj na tajgu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže zasahovanie ľudí do 
prevažne nenarušených oblastí má vplyv 
na biodiverzitu a prírodné procesy v 
týchto oblastiach vrátane prirodzeného 
obehu vírusov a v konečnom dôsledku 
môže viesť k prenosu na ľudskú 
populáciu; keďže existuje podozrenie, že 
sprostredkovateľským hostiteľom 
koronavírusu je šupinavec, ktorý patrí 
medzi živočíšne druhy s najväčším 
objemom nelegálneho obchodovania na 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže súčasné dobrovoľné 
záväzky spoločností a bánk týkajúce sa 
boja proti odlesňovaniu nepriniesli zmenu 
správania potrebnú na zastavenie tohto 
katastrofálneho ničenia životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže platné pravidlá smernice 
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EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov 
vychádzajú z myšlienky, že úroda určená 
na energiu je udržateľná a šetrná ku 
klíme, a umožňuje obnovenie zdroja v 
relevantnom časovom rámci; keďže táto 
myšlienka je nesprávna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, ako aj významné 
investície;

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov a iných prírodných 
ekosystémov budú potrebné opatrenia na 
všetkých úrovniach, prísnejšie 
presadzovanie súčasných právnych 
predpisov a prijatie nových regulačných 
opatrení, ako aj významné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, ako aj významné 
investície;

D. keďže členské štáty 
medzinárodného spoločenstva musia 
spolupracovať na prijímaní konkrétnych 
a potrebných opatrení na všetkých 
úrovniach, ako aj na uskutočňovaní 
nevyhnutných investícií, v záujme 
účinnejšej ochrany svetových lesov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 93
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, ako aj významné 
investície;

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, vrátane 
regulačných opatrení, ako aj významné 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, ako aj významné 
investície;

D. keďže na účinnejšiu ochranu 
svetových lesov budú potrebné opatrenia 
na všetkých úrovniach, ako aj významné 
verejné i súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podľa nedávnych 
vyšetrovaní boli finančné inštitúcie so 
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sídlom v EÚ hlavným zdrojom 
financovania šiestich kľúčových 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
podieľajú na odlesňovaní lesov v Brazílii, 
v Konžskej panve a na Novej Guinei, 
ktoré sú kľúčové z hľadiska klímy; keďže 
tajné medzinárodné finančné toky a 
neúplná náležitá starostlivosť zo strany 
bánk a investorov sa považovali za hlavné 
prekážky brániace v dosiahnutí 
dodávateľských reťazcov bez 
odlesňovania a v dodržiavaní ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže opätovné zalesňovanie, 
obnova degradovaných lesov a 
agrolesnícke činnosti na zabezpečenie 
krytia poľnohospodárskej pôdy korunami 
stromov sú jediné dostupné zdroje 
negatívnych emisií, ktoré môžu významne 
prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej 
dohody;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 97
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Da. keďže pôvodné obyvateľstvo a 
miestne komunity sú čoraz viac ohrozené 
a čelia porušovaniu ľudských práv za ich 
úsilie o ochranu lesov, pôdy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Antoni Comín i Oliveres

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít; keďže lesy majú terapeutickú 
funkciu s priamymi pozitívnymi vplyvmi 
na ľudské zdravie a kvalitu života, a preto 
by mohli prispievať aj k 
socioekonomickému rozvoju vidieckych 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana a obnova 
lesov a iných prírodných ekosystémov 
chráni živobytie pôvodného obyvateľstva 
a miestnych komunít a poskytuje 
príležitosti pre hospodársky rozvoj a 
tvorbu pracovných miest, najmä na úrovni 
miestnych komunít;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Sylwia 
Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov a 
iných prírodných ekosystémov chráni 
kultúru a živobytie pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít a 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov a 
iných prírodných ekosystémov chráni 
kultúru a živobytie pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev a 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov a 
iných prírodných ekosystémov chráni 
kultúru a živobytie pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev 
a poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov, a to 
pasívna aj aktívna, poskytuje príležitosti 
pre hospodársky rozvoj prostredníctvom 
udržateľného obhospodarovania lesa, 
najmä na úrovni miestnych komunít;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 104
César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít, ako aj na zmiernenie zmeny 
klímy;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 105
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä pre pôvodné obyvateľstvo a 
na úrovni miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana a zdravé 
obhospodarovanie lesov poskytuje 
príležitosti pre hospodársky rozvoj, najmä 
na úrovni miestnych komunít;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže udržateľné a viacúčelové 
obhospodarovanie lesov poskytuje 
príležitosti pre hospodársky rozvoj, najmä 
na úrovni miestnych komunít;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky 
rozvoj, najmä na úrovni miestnych 
komunít;

E. keďže zvýšená ochrana lesov 
poskytuje príležitosti pre hospodársky a 
spoločenský rozvoj, najmä na úrovni 
miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže mangrovy plnia kľúčové 
ekosystémové služby, pretože sa v nich 
ukladá veľké množstvá uhlíka, sú 
dôležitou oblasťou trenia pre mnohé 
druhy rýb koralových útesov, a chránia 
koralové útesy pred záťažou živín a 
usadeninami a pobrežné oblasti pred 
záplavami; keďže až donedávna 
mangrovy pokrývali viac než 3/4 
tropických pobreží a viac než polovica z 
nich zmizla kvôli rozvoju pobrežia, 
akvakultúre, znečisťovaniu a 
neudržateľnému využívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
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Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže ochrana existujúcich lesov 
a udržateľné rozširovanie lesného porastu 
môžu poskytovať obživu, zvyšovať príjmy 
miestnych spoločenstiev a umožňovať 
rozvoj udržateľných biohospodárstiev; 
keďže lesy predstavujú nádejné 
ekologické hospodárske odvetvie 
s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov 
pracovných miest na celom svete;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 111
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže lesy sú kľúčovým 
prirodzeným úložiskom pre ukladanie a 
odstraňovanie skleníkových plynov; 
keďže je preto nevyhnutné chrániť a 
obnoviť lesy s biodiverzitou, aby sa 
dosiahol cieľ klimatickej neutrálnosti do 
roku 2050 a aby sa predišlo klimatickej 
kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže zmena klímy, celosvetová 
strata biodiverzity, ako aj ničenie a 
modifikácia prirodzených biotopov 
vrátane lesov výrazne zvyšujú riziko 
nových zoonotických ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sándor Rónai, Maria Arena, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Sylwia Spurek, István Ujhelyi, Milan Brglez, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže pravdepodobnosť prechodu 
patogénov ako vírusy z voľne žijúcich a 
domácich zvierat na ľudí môže zvyšovať 
ničenie a úprava prirodzených 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže pravdepodobnosť prechodu 
patogénov ako vírusy z voľne žijúcich a 
domácich zvierat na ľudí môže zvyšovať 
ničenie a úprava prirodzených 
ekosystémov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže pravdepodobnosť prechodu 
patogénov ako vírusy z voľne žijúcich a 
domácich zvierat na ľudí môže zvyšovať 
ničenie a úprava prirodzených 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže odlesňovanie a narušovanie 
lesov má vážny vplyv na biotopy voľne 
žijúcich druhov a vedie k zvýšenému 
kontaktu medzi voľne žijúcimi zvieratami, 
ľuďmi a domácimi zvieratami, čo zvyšuje 
riziko vzniku nových epidémií a pandémií 
s pôvodom vo voľne žijúcich druhoch; 
keďže viac ako dve tretiny nových 
infekčných chorôb pochádzajú zo zvierat, 
pričom prevažná väčšina z nich sú voľne 
žijúce zvieratá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže konverzia mangrov 
spôsobuje 10 % uhlíkových emisií z 
odlesňovania, hoci mangrovy predstavujú 
len 0,7 % tropických lesov1a

_________________
1a Daniel C.Donato et al., 2011: 
Mangroves among the most carbon-rich 
forest in the tropics. Nature Geoscience

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Maria Arena, István 
Ujhelyi, Sara Cerdas, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Sylwia Spurek, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu ochrany a obnovy lesov a 
udržateľného lesného hospodárstva v 
partnerských krajinách je vzhľadom na 
rozsah problému nedostatočný; keďže je 
potrebné lepšie začleniť ochranu, obnovu 
a udržateľné obhospodarovanie 
prírodných ekosystémov, ako aj ich 
súvisiace vedľajšie prínosy a aspekty 
ľudských práv do mechanizmov 
financovania EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný; keďže je potrebné lepšie 
začleniť ochranu a udržateľné 
obhospodarovanie prírodných 
ekosystémov, ako aj ich súvisiace 
vedľajšie prínosy a aspekty ľudských práv 
do mechanizmov financovania EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný; keďže je potrebné lepšie 
začleniť ochranu a udržateľné 
obhospodarovanie prírodných 
ekosystémov, ako aj ich súvisiace 
vedľajšie prínosy a aspekty ľudských práv 
do mechanizmov financovania EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils 
Torvalds, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný; keďže je potrebné lepšie 
začleniť ochranu a udržateľné 
obhospodarovanie prírodných 
ekosystémov, ako aj ich vedľajšie prínosy 
a aspekty ľudských práv do mechanizmov 
financovania EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný; keďže cieľ ochrany a 
obnovy prírodných ekosystémov vrátane 
lesov je nutné lepšie začleniť do všetkých 
príslušných programov EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže EÚ sa už dnes finančne 
podieľa na udržateľnom lesnom 
hospodárstve v partnerských krajinách, a 
keďže toto financovanie nemôže byť z 
dôvodu rozsahu problému jedinou 
vonkajšou činnosťou EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

F. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu zachovania lesov a udržateľného 
lesného hospodárstva v partnerských 
krajinách je vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 125
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Sylwia Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, 
István Ujhelyi, Maria Arena, Monika Beňová, Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže EÚ má odborné kapacity v 
oblasti udržateľného lesného 
hospodárstva a možnosti pomoci pri 
budovaní kapacít v iných krajinách;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
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Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže EÚ má odborné kapacity v 
oblasti udržateľného lesného 
hospodárstva a možnosti pomoci pri 
budovaní kapacít v iných krajinách;

G. keďže vykonávanie stratégie 
lesného hospodárstva EÚ zatiaľ neviedlo 
k výrazným zlepšeniam v oblasti ochrany 
lesných biotopov a druhov v Európe; 
keďže je potrebné poučiť sa a zaistiť, aby  
udržateľné obhospodarovanie lesov 
výrazne zlepšilo biodiverzitu a odolnosť 
lesov a aby sa zvýšilo budovanie kapacít v 
tomto smere, najmä pokiaľ ide o tretie 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže EÚ má odborné kapacity v 
oblasti udržateľného lesného 
hospodárstva a možnosti pomoci pri 
budovaní kapacít v iných krajinách;

G. keďže EÚ má dlhú tradíciu 
obhospodarovania lesov; keďže väčšina 
jej lesov sa obhospodaruje a 
zintenzívňovanie ich obhospodarovania je 
znepokojujúce a je v rozpore s cieľmi v 
oblasti klímy a biodiverzity; keďže EÚ by 
mohla investovať do budovania kapacít 
pre prístup blízky prírode a do 
udržateľného obhospodarovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže EÚ má odborné kapacity v 
oblasti udržateľného lesného hospodárstva 
a možnosti pomoci pri budovaní kapacít v 
iných krajinách;

G. keďže členské štáty EÚ majú 
odborné kapacity v oblasti udržateľného 
lesného hospodárstva, a teda EÚ aj jej 
členské štáty majú potrebné finančné a 
technické prostriedky na pomoc iným 
krajinám pri budovaní kapacít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže EÚ má odborné kapacity v 
oblasti udržateľného lesného hospodárstva 
a možnosti pomoci pri budovaní kapacít v 
iných krajinách;

G. keďže EÚ a jej členské štáty majú 
odborné kapacity v oblasti udržateľného 
lesného hospodárstva a možnosti pomoci 
pri budovaní kapacít v iných krajinách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 130
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v tropických lesoch naďalej 
dochádza k eskalácii miery odlesňovania 
a degradácie lesov; keďže v roku 2019 
odlesňovanie v brazílskej Amazónii 
dosiahlo najvyššiu úroveň za desať rokov, 
a v chránených rezerváciách pôvodného 
obyvateľstva sa zvýšilo ešte rýchlejšie a v 
roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018 
zvýšilo o 74 %;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. pripomína, že Európska komisia 
vo svojom oznámení z roku 2008 
o odlesňovaní stanovila cieľ zastaviť 
najneskôr do roku 2030 celosvetový 
úbytok lesného porastu a do roku 2020 
znížiť hrubé odlesňovanie tropických 
oblastí o 50 %; zároveň poukazuje na to, 
že druhý z uvedených cieľov sa takmer 
určite nedosiahne;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 132
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže pôvodné obyvateľstvo a 
miestne komunity sú čoraz viac ohrozené 
skupiny a čelia porušovaniu ľudských 
práv, pokiaľ ide o ich úsilie o ochranu 
lesov, pôdy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže dotácie na bioenergiu z 
dreva by sa mali presmerovať na 
energetickú účinnosť a energiu z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. zdôrazňuje, že ochrana 
existujúcich lesov a udržateľné rozšírenie 
lesného porastu môžu pritom poskytovať 
obživu, zvyšovať príjmy miestnych 
spoločenstiev a umožňovať rozvoj 
udržateľných biohospodárstiev; súhlasí s 
tým, že lesy predstavujú nádejné 
ekologické hospodárske odvetvie 
s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest na celom svete;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 135
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže využívanie tzv. kaskád 
biomasy môže viesť ku zníženiu 
európskych emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 v porovnaní s rokom 2010 o 
takmer 30 %1a;
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_________________
1a 
https://www.cedelft.eu/publicatie/cascadin
g_of_biomass%3Cbr%3E13_solutions_fo
r_a_sustainable_bio-based_economy/1277

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže tropické lesy rýchlo strácajú 
svoju schopnosť absorbovať oxid uhličitý 
z emisií skleníkových plynov a sú 
vystavené riziku, že sa stanú zdrojom 
uhlíka v atmosfére, a nie úložiskom 
uhlíka; keďže zmenou klímy spôsobené 
suchá a extrémne teplo vedú k nárastu 
úmrtnosti stromov, čo významne prispieva 
k saturovaniu a pokračujúcemu poklesu 
ukladania uhlíka v tropicých lesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. víta návrh Komisie zamerať sa na 
partnerský prístup, čo znamená úzku 
spoluprácu s producentskými 
a spotrebiteľskými krajinami, ako aj 
s podnikateľskou sférou a občianskou 
spoločnosťou;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 138
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže znižovanie emisií 
skleníkových plynov má zásadný význam 
pre ochranu svetových lesov; keďže 
podnikové systémy kompenzovania emisií 
uhlíka založené na projektoch opätovného 
zalesňovania alebo rozširovania lesa 
môžu mať čisto negatívny vplyv, ak sa v 
nich v plnej miere neberie do úvahy 
nepriamy vplyv emisií skleníkových 
plynov týkajúci sa znižovania schopnosti 
tropických lesov absorbovať oxid uhličitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. s poľutovaním konštatuje, že 
súčasná úroveň monitorovania dovozu 
dreva a výrobkov z dreva do EÚ je 
nedostatočná, najmä pokiaľ ide o 
kontrolu toho, či spĺňajú kritériá potrebné 
na vstup do EÚ;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 140
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ge. konštatuje, že podpora 
transparentných systémov certifikácie 
komodít, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, je jedným z viacerých 
vhodných nástrojov, ale zároveň 
poukazuje na to, že hlavným cieľom 
týchto systémov musí byť boj proti 
odlesňovaniu;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 141
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gf. pripomína, že ochrancovia 
životného prostredia, ktorí v niektorých 
krajinách čelia hrozbám, útokom, život 
ohrozujúcemu násiliu alebo iným 
porušeniam ľudských práv a z ktorých 
mnohí patria medzi pôvodné obyvateľstvo, 
sú často spojení s lesmi, v ktorých žijú oni 
alebo ich komunity;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 142
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov a považuje ho za 
dobrý základ pre vytvorenie rozhodných 
opatrení EÚ na ochranu a obnovu lesov a 
iných prírodných ekosystémov pri 
súčasnej ochrane ľudských práv; 
zdôrazňuje, že na zmenšenie stopy, ktorú 
EÚ zanecháva na prírodných 
ekosystémoch sveta je nevyhnutné 
vykonávanie komplexného súboru 
opatrení a iniciatív vrátane nových 
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení; 
zdôrazňuje, že každá z piatich priorít 
uvedených v oznámení je rovnako dôležitá 
a mali by sa vykonávať súčasne; 
konštatuje však, že EÚ by vo svojich 
činnostiach a politických opatreniach 
mala byť ambicióznejšia v záujme 
primeraného riešenia naliehavej 
problematiky odlesňovania a degradácie 
lesov na celom svete; zastáva názor, že 
opatrenia EÚ proti odlesňovaniu by sa 
mali zaoberať jej hlavnými hnacími 
silami vrátane palmového oleja, sóje, 
hovädzieho mäsa, kukurice, kaučuku, 
kakaa a palivového dreva pre energetiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia; zdôrazňuje, že 
každá z piatich priorít uvedených v 
oznámení je rovnako dôležitá a mali by sa 
vykonávať súčasne; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila ďalší rozvoj navrhovaného 
súboru opatrení a to, aby boli účinné a 
aby sa navzájom dopĺňali, najmä v 
prípade nových legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia; zdôrazňuje, že 
každá z piatich priorít uvedených v 
oznámení je rovnako dôležitá a mali by sa 
vykonávať súčasne; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila ďalší rozvoj navrhovaného 
súboru opatrení a to, aby boli účinné a 
aby sa navzájom dopĺňali, najmä v 
prípade nových legislatívnych opatrení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia, a najmä by 
mala uprednostňovať regulačné 
opatrenia zamerané na riešenie 
odlesňovania, ktoré spôsobuje EÚ, a 
rozšíriť tento prístup na iné prírodné 
ekosystémy; zdôrazňuje, že každá z piatich 
priorít uvedených v oznámení je rovnako 
dôležitá a mali by sa vykonávať súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia; zdôrazňuje 
význam rýchlych a komplexných opatrení, 
ako aj nových legislatívnych opatrení, 
ktoré majú byť účinné, majú sa navzájom 
dopĺňať, majú byť vynútiteľné a majú 
zahŕňať monitorovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Adrián Vázquez 
Lázara, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Nils 
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Torvalds, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia; okrem toho 
uznáva, že udržateľné využívanie pôdy na 
celom svete je jedným z najúspešnejších 
spôsobov, ako zastaviť odlesňovanie a 
degradáciu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že 
opatrenia EÚ by mali byť formulované 
tak, aby boli dosiahnuteľné, a mali by 
reagovať na meniacu sa hospodársku 
situáciu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 150
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. súhlasí s prioritami na posilnenie 1. súhlasí s prioritami na posilnenie 
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opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia;

opatrení EÚ predstavenými v oznámení 
COM(2019) 352; konštatuje však, že EÚ 
by mala byť ambicióznejšia, najmä v 
oblasti environmentálnej zodpovednosti 
voči tretím krajinám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Michal Wiezik, Radan Kanev, Róża Thun und Hohenstein

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. súhlasí s tézou uvedenou v 
oznámení, že staré a primárne lesy sú 
nenahraditeľné, a zdôrazňuje ju; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
niektoré platné vnútroštátne politiky EÚ 
sú v priamom rozpore s touto myšlienkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, Maria Arena, István Ujhelyi, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom a zabezpečiť vykonávanie 
medzinárodných sociálnych a 
environmentálnych záväzkov EÚ a/alebo 
jej členských štátov vrátane záväzkov v 
oblasti klímy, biodiverzity a ľudských 
práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 153
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. s vysokou mierou obáv konštatuje, 
že v roku 2008 stanovený cieľ EÚ znížiť 
hrubé odlesňovanie tropických oblastí do 
roku 2020 o 50 % sa takmer určite 
nesplní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že obnova lesov a ich 
biodiverzita má maximálny význam pre 
zaistenie prostredí odolných voči zmene 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje záväzky EÚ týkajúce sa 
lesného hospodárstva v rámci programu 
OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 
2030, ktorého cieľom je okrem iného 
zastaviť odlesňovanie do roku 2020 a v 
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rámci cieľov v oblasti biodiverzity z Aiči, 
taktiež do roku 2020, znížiť mieru straty 
všetkých prirodzených biotopov vrátane 
lesov na polovicu a tam, kde je to možné, 
blízko k nule, a výrazne znížiť degradáciu 
a fragmentáciu; zdôrazňuje, že EÚ musí 
zlepšiť svoj prístup a prijať okamžité a 
rozhodné opatrenia na zabezpečenie 
ochrany a obnovy lesov v plnom súlade so 
svojimi medzinárodnými záväzkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. kladie dôraz na nenahraditeľnú 
úlohu lesov ako zelených pľúc našej 
planéty a domnieva sa, že ich ochrana by 
mala byť politickou prioritou Európskej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom; domnieva sa 



PE650.715v01-00 70/194 AM\1204822SK.docx

SK

tiež, že by sa malo poukázať na potrebu 
rozsiahlej obnovy lesov v oblastiach 
postihnutých opakovanými lesnými 
požiarmi a na opatrenia na zvýšenie 
lesného porastu v oblastiach, ktoré sú 
blízko mestských štruktúr;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 158
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné 
zdroje na ochranu európskych lesov ako 
súčasti svetových lesov; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
dôsledné uplatňovanie opatrení 
zameraných na ochranu a obnovu 
svetových lesov i vo vzťahu k európskym 
lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má k dispozícii 
finančné a iné prostriedky na 
zabezpečenie spolupráce a koordinácie 
medzi členskými štátmi v rámci EÚ a s 
externými medzinárodnými partnermi 
mimo EÚ, a to s cieľom ochrániť lesy  
pred biotickými a abiotickými prírodnými 
katastrofami; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali úsilie o 
vytvorenie účinnej medzinárodnej 
spolupráce zameranej na podporu 
udržateľného obhospodarovania a na 
ochranu a obnovu svetových lesov, a to aj 
pomocou finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 

2. zdôrazňuje, že pokles biodiverzity 
aj v EÚ je hlavne dôsledkom intenzívnych 
poľnohospodárskych a lesníckych 
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svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

postupov, ktoré systematicky viedli k 
degradácii lesov EÚ; zdôrazňuje, že EÚ 
má právomoc, zodpovednosť a využiteľné 
finančné zdroje na ochranu európskych 
lesov ako súčasti svetových lesov; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dôsledné uplatňovanie opatrení 
zameraných na ochranu a obnovu 
svetových lesov i vo vzťahu k európskym 
lesom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; opakuje, že úspech v 
našej vonkajšej činnosti a reakcia našich 
partnerov na ochranu ich lesov závisí od 
toho, ako účinní a ambiciózni sme voči 
nášmu vlastnému prírodnému dedičstvu; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili súlad medzi vonkajšou 
činnosťou a úlohou chrániť a obnoviť 
lesy EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
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zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, aby sa 
ambiciózne opatrenia zamerané na 
ochranu a obnovu lesov a iných 
prírodných ekosystémov uplatňovali 
rovnako na európske aj na svetové lesy, a 
aby sa táto ambícia dôsledne odrážala v 
rámci nových stratégií EÚ v oblasti 
lesného hospodárstva a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom v súlade s 
Európskou zelenou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
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na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

na ochranu a obnovu všetkých európskych 
lesov ako súčasti svetových lesov; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dôsledné uplatňovanie opatrení 
zameraných na ochranu a obnovu 
svetových lesov i vo vzťahu k európskym 
lesom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na presadzovanie a podporu udržateľné 
obhospodarovaných lesov v rámci 
ochrany svetových lesov; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby pri 
uplatňovaní opatrení na ochranu lesov 
zohľadňovali národné, regionálne a 
miestne rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 

2. zdôrazňuje, že členské štáty majú 
právomoc, zodpovednosť a využiteľné 
finančné zdroje na ochranu európskych 
lesov ako súčasti svetových lesov; vyzýva 
preto členské štáty, aby zabezpečili 
dôsledné uplatňovanie opatrení 
zameraných na ochranu a obnovu 
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vzťahu k európskym lesom; svetových lesov i vo vzťahu k európskym 
lesom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
aj na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie najvyšších noriem ochrany 
životného prostredia i vo vzťahu k 
európskym lesom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, 
zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje 
na ochranu európskych lesov ako súčasti 
svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

2. zdôrazňuje, že EÚ má 
zodpovednosť a využiteľné finančné 
zdroje, ktoré môžu pomôcť pri ochrane 
európskych lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
ochranu a obnovu svetových lesov i vo 
vzťahu k európskym lesom;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 168
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. je pevne presvedčený, že je 
nevyhnutné bezodkladne uskutočniť 
radikálnu zmenu spôsobu výroby a 
konzumácie potravín; zdôrazňuje, že 
Komisia a členské štáty musia zastaviť 
financovanie intenzívneho chovu 
hospodárskych zvierat a pestovania 
monokultúr s cieľom zastaviť 
odlesňovanie a degradáciu lesov a 
ekosystémov; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu zvýšiť podporu agroekologických 
poľnohospodárskych postupov, znížiť 
plytvanie potravinami v celom 
dodávateľskom reťazci a podporiť 
stravovacie rozhodnutia založené na 
menšej spotrebe živočíšnych výrobkov, a 
zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o 
vplyve spotrebných návykov na klímu a 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že udržateľné 
obhospodarovanie lesov je základným 
nástrojom na predchádzanie stratám a 
degradácii lesov, ich zastavenie a 
zvrátenie, pretože zosúlaďuje 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
ciele, zabezpečuje, aby si lesy zachovali 
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svoju produktívnu hodnotu, zvyšuje 
odolnosť lesov voči zmene klímy a 
zachováva ekosystémové služby, ktoré lesy 
poskytujú, a vyzýva Komisiu, aby 
podporovala udržateľné 
obhospodarovanie lesov na 
medzinárodnej úrovni aj v európskych 
lesoch;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 170
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Sylwia 
Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uznali, že ochrana pôvodných lesov 
má mimoriadny prínos z hľadiska 
zmierňovania zmeny klímy, a to vďaka 
veľkosti a dlhovekosti ich ekosystémových 
zásob uhlíka, ktoré sú väčšie v 
primárnych lesoch než v hospodárskych 
lesoch, a to aj v čase ťažobnej zrelosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. víta rozhodnutie Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených 
národov vyhlásiť obdobie 2021 – 2030 
dekádou obnovy ekosystémov; zdôrazňuje, 
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že v dekáde OSN vytvára je obnova 
ekosystémov hlavným prirodzeným 
riešením, pokiaľ ide o plnenie širokého 
spektra cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
zohrávajú najvzdialenejšie regióny EÚ v 
lesnom hospodárstve, pokiaľ ide o 
ochranu a reprodukciu druhov, ako aj 
pokiaľ ide o zamestnanosť v oblasti 
cestovného ruchu a prilákanie 
príslušných činností;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 173
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
mierou odlesňovania na celom svete, 
najmä v rozvojových krajinách, v 
dôsledku nezákonnej ťažby dreva;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 174
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že existujúce 
vymedzenie pojmu „les“ a kategorizácia 
lesov, ako aj iné príslušné pojmy a zásady 
týkajúce sa udržateľného 
obhospodarovania lesov používané 
príslušnými inštitúciami ako FAO, sú 
striktne technické a plne neodrážajú 
rozdiely medzi prírodnými lesmi a lesnými 
plantážami, v ktorých produkčné funkcie 
výrazne prevažujú nad neprodukčnými 
funkciami;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 175
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 2 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. odporúča, aby Komisia a členské 
štáty identifikovali účinné metódy 
sprístupnenia inovatívnych postupov EÚ 
v oblasti obehového hospodárstva 
a udržateľného biohospodárstva, energie 
z obnoviteľných zdrojov, inteligentného 
poľnohospodárstva a iných relevantných 
oblastí iným krajinám;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 176
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 2 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2d. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o zlepšenie dostupnosti, kvality 
a harmonizácie spoľahlivých informácií 
o lesných zdrojoch a zmene využívania 
pôdy na účely poskytovania informácií 
potrebných pre tvorbu politík 
prostredníctvom zapojenia širokej škály 
zainteresovaných strán vrátane 
partnerských krajín;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 177
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór; vyzýva EÚ, aby 
podporovala a podnecovala iniciatívy 
krajín bohatých na lesy zamerané na 
vyváženie nespútaného šírenia 
neudržateľných poľnohospodárskych 
postupov a ťažobných činností s 
nepriaznivým vplyvom na lesné 
hospodárstvo a na živobytie a kultúrnu 
integritu pôvodného obyvateľstva, iných 
miestnych komunít a malých 
poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Martin Häusling
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov; 
je hlboko znepokojený čoraz väčšími 
hrozbami a porušovaním ľudských práv, 
ktorým čelia; vyzýva Komisiu, aby túto 
úlohu a súvisiace práva pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít 
zohľadnila pri navrhovaní, prijímaní, 
vykonávaní a presadzovaní opatrení na 
ochranu lesov tak na úrovni EÚ, ako aj v 
dialógu s partnerskými krajinami a v 
rámci kľúčových medzinárodných fór; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu a práva 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev, vrátane žien, pri ochrane 
svetových lesov, uznáva hrozby a 
porušovanie ľudských práv, ktorým čelia, 
a vyzýva Komisiu, aby to zohľadnila pri 
navrhovaní, prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov, a 
to na úrovni EÚ, v partnerských 
krajinách, v dialógu s inými 
spotrebiteľskými krajinami a v rámci 
kľúčových medzinárodných fór;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu, práva a 
potrebu podpory pôvodného obyvateľstva, 
miestnych spoločenstiev a vlastníkov 
lesov, vrátane žien, pri ochrane svetových 
lesov; okrem toho uznáva hrozby a 
porušovanie ľudských práv, ktorým čelia; 
vyzýva preto Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila vo svojich návrhoch, ako aj pri 
vykonávaní a presadzovaní opatrení na 
ochranu lesov, a to v dialógu s tretími 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, vrátane žien, pri ochrane 
svetových lesov; uznáva hrozby a 
porušovanie ľudských práv, ktorým čelia, 
a vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť 
zohľadnila pri navrhovaní, prijímaní, 
vykonávaní a presadzovaní opatrení na 
ochranu lesov tak na úrovni EÚ, ako aj v 
partnerských krajinách, v dialógu s inými 
spotrebiteľskými krajinami a v rámci 
kľúčových medzinárodných fór;

Or. en



PE650.715v01-00 82/194 AM\1204822SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 182
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu a práva 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít pri ochrane svetových lesov; 
uznáva hrozby a porušovanie ľudských 
práv, ktorým čelia, a vyzýva Komisiu, aby 
túto skutočnosť zohľadnila pri navrhovaní, 
prijímaní, vykonávaní a presadzovaní 
opatrení na ochranu lesov tak na úrovni 
EÚ, ako aj v partnerských krajinách, v 
dialógu s inými spotrebiteľskými 
krajinami a v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a v rozhodovacom procese týkajúcom sa 
týchto lesov; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby túto úlohu zohľadňovali 
pri prijímaní, vykonávaní a presadzovaní 
opatrení na ochranu lesov tak na úrovni 
EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 184
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu a práva 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri navrhovaní, prijímaní, 
vykonávaní a presadzovaní opatrení na 
ochranu lesov, a to na úrovni EÚ, v 
partnerských krajinách, v dialógu s inými 
spotrebiteľskými krajinami a v rámci 
kľúčových medzinárodných fór;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby túto 
úlohu zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní 
a presadzovaní na medzinárodnej úrovni 
dohodnutých opatrení na ochranu lesov, a 
to podľa potreby na regionálnej aj na 
celosvetovej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva, ale aj miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu 
zohľadnila pri prijímaní, vykonávaní a 
presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak 
na úrovni EÚ, ako aj v rámci kľúčových 
medzinárodných fór;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev pri ochrane svetových lesov 
a vyzýva Komisiu, aby ich v plnej miere 
zapojila do prijímania, vykonávania a 
presadzovania opatrení na ochranu lesov 
tak na úrovni EÚ, ako aj v rámci 
kľúčových medzinárodných fór;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že 80 % pozemskej 
biodiverzity možno nájsť v lesoch a že lesy 
sú dôležitou súčasťou morskej 
biodiverzity; trvá na tom, že ochrana lesov 
je preto prioritou v rámci snahy o 
zastavenie straty biodiverzity a záležitosť 
strategického medzinárodného a 
európskeho záujmu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby ďalej vytvárali, 
podporovali a upevňovali siete 
chránených oblastí vrátane lesov, ako je 
napríklad sieť Natur Africa 2030; uznáva, 
že sa tým posilní pozícia EÚ v rámci 
ďalšieho dohovoru o biologickej diverzite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje úlohu lesov v 
spoločnosti vo vzťahu k telesnému a 
duševnému zdraviu občanov a 
skutočnosť, že verejné statky, ktoré 
poskytujú lesy, majú vysokú 
environmentálnu hodnotu, pretože 
prispievajú ku kvalite života, najmä 
pokiaľ ide o poskytovanie kyslíka, 
sekvestráciu uhlíka, skladovanie vody, 
kontrolu erózie a ochranu pred zosuvmi 
pôdy;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 190
Antoni Comín i Oliveres

Návrh uznesenia
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Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že dospelým lesom by 
sa mala venovať pozornosť, ktorú si 
zaslúžia, pretože prispievajú k znalostiam 
a zdraviu, ktoré nemôžeme upierať 
budúcim generáciám; vyjadruje 
znepokojenie nad stratou biodiverzity, ku 
ktorej dochádza v niekoľkých častiach 
sveta v dôsledku zmeny klímy, a 
pripomína, že aj strata biodiverzity by 
mala byť pre Úniu prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam vytvorenia a 
zavedenia stimulačných mechanizmov pre 
drobných poľnohospodárov s cieľom 
zachovať a zlepšiť ekosystémové služby 
a produkty poskytované udržateľným 
obhospodarovaním lesov 
a poľnohospodárstvom;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 192
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby efektívne využívali kombinované 
finančné mechanizmy na prilákanie 
finančných prostriedkov súkromného 
sektora do obnovy lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
komunikačné kampane a kampane na 
zvyšovanie informovanosti širokej 
verejnosti o mnohých výhodách a 
službách vyplývajúcich z prírodných 
riešení, udržateľne obhospodarovaných 
lesov, lesného hospodárstva a výrobkov 
lesného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
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prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť udržateľné a 
viacúčelové lesné hospodárstvo a tým 
predchádzať odlesňovaniu a degradácii 
lesa, ale aj podporiť ochranu a obnovu 
prirodzených lesov na regionálnej a 
celosvetovej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
neustáleho dôrazu na odbornú prípravu a 
informácie v oblasti ochrany lesov pre 
subjekty občianskej spoločnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 196
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
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transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov; domnieva sa, že úloha 
profesionálnych lesníkov je takisto 
nevyhnutná a že ich podpora je preto pre 
vykonávanie účinnej ochrany lesov 
mimoriadne dôležitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu lesov 
v rámci udržateľného obhospodarovania 
lesov v záujme boja proti odlesňovaniu a 
degradácii lesov, a to na miestnej aj 
celosvetovej úrovni;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 198
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti, obhajcov životného 
prostredia, pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
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lesov; transparentnosť a možnosť zapojenia 
verejnosti do opatrení súvisiacich s 
využívaním lesa a iných typov pôdy s 
cieľom podporiť ochranu biodiverzity a 
ekosystémov, predovšetkým v lesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti, najmä pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít, pre 
ochranu životného prostredia a udržateľnú 
spotrebu a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili transparentnosť a možnosť 
účasti verejnosti na všetkých úrovniach s 
cieľom podporiť ochranu lesov a ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti, najmä pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít, pre 
ochranu životného prostredia a udržateľnú 
spotrebu a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili transparentnosť a možnosť 
zapojenia verejnosti do opatrení 
súvisiacich s využívaním lesa a pôdy s 
cieľom podporiť ochranu lesov a ľudské 
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práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti, najmä pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít, pre 
ochranu životného prostredia a udržateľnú 
spotrebu a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili transparentnosť a možnosť 
zapojenia verejnosti do opatrení 
súvisiacich s využívaním lesa a pôdy s 
cieľom podporiť ochranu lesov a ľudské 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti, pôvodného obyvateľstva a 
komunít pre ochranu životného prostredia 
a udržateľnú spotrebu a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu lesov 
a ľudské práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu občianskej 
spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia a udržateľnú spotrebu a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
transparentnosť a možnosť účasti 
verejnosti s cieľom podporiť ochranu 
lesov;

4. zdôrazňuje mimoriadny význam 
občianskej spoločnosti pre ochranu 
životného prostredia a udržateľnú spotrebu 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili úplnú transparentnosť a 
možnosť účasti verejnosti s cieľom 
podporiť ochranu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. uznáva, že dopyt EÚ po určitých 
výrobkoch zodpovedá za približne 10 % 
celosvetového odlesňovania, a preto víta 
záväzok Komisie zvýšiť udržateľnosť a 
transparentnosť dodávateľského reťazca; 
vyzýva na prijatie regulačných opatrení s 
cieľom minimalizovať vplyv spotreby EÚ 
na odlesňovanie a zabezpečiť rovnaké 
podmienky; poukazuje na to, že opatrenia 
EÚ v tejto súvislosti by nemali viesť k 
strate príjmov pre ľudí v rozvojových 
krajinách, ale k novým hospodárskym 
zmenám a celkovej transformácii na 
udržateľnejšie hospodárstvo; domnieva 
sa, že jednotná definícia koncepcie 
dodávateľského reťazca, ktorý nespôsobuje 
odlesňovanie, je kľúčová pre riešenie 
problému komodít prispievajúcich k 
odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
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takúto definíciu navrhla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca s 
nulovou úrovňou odlesňovania a 
degradácie ekosystémov, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, degradácii lesa a ku 
konverzii a degradácii iných prírodných 
ekosystémov; vyzýva Komisiu, aby takúto 
definíciu navrhla; domnieva sa, že by sa 
Komisia mala v prvom rade zamerať na 
hlavné hnacie sily odlesňovania vrátane 
palmového oleja, sóje, hovädzieho mäsa, 
kukurice, kaučuku, kakaa, papiera a 
palivového dreva pre energetiku; Komisia 
by pritom mala venovať osobitnú 
pozornosť súvisiacemu porušovaniu 
ľudských práv, ako aj práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
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k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; zdôrazňuje, že 
takáto definícia musí zahŕňať aj 
degradáciu a konverziu lesov a mala by 
zahŕňať odlesňovanie ekosystémov, ktoré 
nie sú kvalifikované ako lesy; v tejto 
súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
do tejto definície zahrnula ochranu 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Sylwia 
Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; domnieva sa, že 
toto vymedzenie by malo byť čo 
najambicióznejšie a cieľom by malo byť, 
aby zahŕňalo degradáciu lesov, ako aj 
odlesňovanie, degradáciu a konverziu 
prírodných ekosystémov, ktoré nie sú 
kvalifikované ako lesy, ako aj súvisiace 
porušovanie ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; domnieva sa, že 
toto vymedzenie by malo byť čo 
najambicióznejšie a cieľom by malo byť, 
aby zahŕňalo degradáciu lesov, ako aj 
odlesňovanie a konverziu prírodných 
ekosystémov, ktoré nie sú kvalifikované 
ako lesy, ako aj súvisiace porušovanie 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; domnieva sa, že 
toto vymedzenie by malo byť čo 
najambicióznejšie a cieľom by malo byť, 
aby zahŕňalo degradáciu lesov, ako aj 
odlesňovanie a konverziu prírodných 
ekosystémov, ktoré nie sú kvalifikované 
ako lesy, ako aj súvisiace porušovanie 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; požaduje, aby 
podmienkou ratifikácie zmlúv o voľnom 
obchode bola táto definícia a zásada 
uprednostňujúca vývoz, s ktorým nesúvisí 
odlesňovanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla;

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít prispievajúcich 
k odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby 
takúto definíciu navrhla; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje pevné prepojenie medzi 
hodnotovými reťazcami založenými na 
lesoch a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
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Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že jednotná definícia 
koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre 
riešenie problému komodít 
prispievajúcich k odlesňovaniu, a vyzýva 
Komisiu, aby takúto definíciu navrhla;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
úplné vykonávanie plánu FLEGT EÚ s 
osobitným dôrazom na dohody o 
dobrovoľnom partnerstve;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 213
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje zámer Komisie 
propagovať v mene EÚ na kľúčových 
medzinárodných fórach prijatie a 
vykonávanie prísnych záväzkov a 
regulácie na zastavenie odlesňovania a 
degradácie lesov a na podporu obnovy 
lesov, ale domnieva sa, že EÚ musí ísť 
príkladom;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 214
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto 
štúdie predložila spolu s návrhom na 

vypúšťa sa
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ďalší postup Európskemu parlamentu na 
ďalšie posúdenie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 215
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto štúdie 
predložila spolu s návrhom na ďalší postup 
Európskemu parlamentu na ďalšie 
posúdenie;

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto štúdie 
predložila spolu s návrhom na ďalší postup 
Európskemu parlamentu na ďalšie 
posúdenie; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na zlepšenie certifikačných 
systémov, a víta záväzok Komisie posilniť 
environmentálnu značku EÚ tým, že sa do 
nej začlenia záležitosti súvisiace s 
odlesňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto 
štúdie predložila spolu s návrhom na 
ďalší postup Európskemu parlamentu na 
ďalšie posúdenie;

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
dokončila štúdiu o systémoch certifikácie 
a overovania v odvetví lesného 
hospodárstva a výrobkov z dreva1 a, aby 
predložila svoje výsledky Európskemu 
parlamentu, a aby implementovala systém 
certifikácie „dovozu bez odlesňovania“ 
alebo účinné overovanie osvedčení o 
„vývoze bez odlesňovania“, ktoré vydávajú 
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vyvážajúce krajiny;

_________________
1 a https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
document.html?docId=61586&locale=sk

Or. es

Pozmeňujúci návrh 217
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, István Ujhelyi, Delara Burkhardt

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto štúdie 
predložila spolu s návrhom na ďalší postup 
Európskemu parlamentu na ďalšie 
posúdenie;

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto štúdie 
predložila spolu s návrhom na ďalší postup 
Európskemu parlamentu na ďalšie 
posúdenie s cieľom vytvoriť jednotný 
certifikačný systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zabezpečila vypracovanie štúdií o 
systémoch certifikácie komodít, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto 
štúdie predložila spolu s návrhom na 
ďalší postup Európskemu parlamentu na 
ďalšie posúdenie;

6. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
bezodkladné vykonanie štúdií o systémoch 
certifikácie lesných a ekosystémových 
rizikových komodít, aby tak Európsky 
parlament mohol posúdiť potrebu 
takýchto systémov ako súčasti 
komplexnejšieho balíka regulačných 
opatrení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
zlepšenia vykonávania a presadzovania 
nariadenia EÚ o dreve v záujme čo 
najlepšieho zachovania udržateľného 
obchodu s dovážaným a domácim drevom 
a výrobkami z dreva; konštatuje tiež, že 
dovoz dreva a výrobkov z dreva by sa mal 
dôkladnejšie kontrolovať na hraniciach 
EÚ, aby sa zabezpečilo, že dovážané 
výrobky skutočne spĺňajú kritériá 
potrebné na vstup do EÚ; zdôrazňuje, že 
posilnenie existujúcich politík musí ísť 
ruka v ruke so zvýšenou súdržnosťou 
politík, aby sa zabezpečilo, že politiky EÚ 
vrátane obchodu nebudú mať negatívny 
vplyv na životné prostredie alebo ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že v kontexte 
klimatickej a environmentálnej núdzovej 
situácie nepostačuje zaviesť systémy 
označovania a certifikácie pre výrobky, 
ktoré nie sú spojené s odlesňovaním; 
žiada, aby sa zakázal vstup všetkých 
výrobkov, ktoré celosvetovo prispievajú k 
odlesňovaniu, na vnútorný trh EÚ; žiada 
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Komisiu, aby stanovila právne záväzné 
kritériá udržateľnosti na dosiahnutie 
udržateľných modelov výroby a spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
alarmujúcu mieru straty biodiverzity, ako 
aj na núdzovú situáciu v oblasti klímy, by 
zavedenie systému založeného na 
dobrovoľnom označovaní alebo 
certifikácii výrobkov, ktoré nezahŕňajú 
odlesňovanie, nebolo dostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Úniu, aby zlepšila snímanie 
svojimi satelitmi v záujme podrobnejšieho 
a včasnejšieho monitorovania 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
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Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 224
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. odporúča, aby Komisia prijala 
potrebné legislatívne opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa všetky komodity a 
výrobky uvádzané na trh Únie dali 
vysledovať späť ku zdroju a 
nespôsobovali nepriaznivé 
environmentálne a sociálne účinky, ako je 
odlesňovanie, degradácia lesov, konverzia 
alebo degradácia prírodných ekosystémov 
a porušovanie ľudských práv; domnieva 
sa, že tieto legislatívne opatrenia musia 
vychádzať z prístupu založeného na 
krížovom plnení a musí ich sprevádzať 
primeraný režim presadzovania vrátane  
účinných, primeraných a odrádzajúcich 
sankcií za nedodržiavanie a nutných 
povinností týkajúcich sa náležitej 
starostlivosti v prípade komodít, ktoré sú 
pre lesy rizikové;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
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Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. zdôrazňuje, že sú potrebné pevné 
regulačné opatrenia na základe náležitej 
starostlivosti, aby sa zabezpečilo, aby 
žiadne výrobky vstupujúce na trh EÚ 
neprispievali k odlesňovaniu, degradácii a 
konverzii lesov, ani k degradácii 
prírodných ekosystémov, strate 
biodiverzity alebo porušovaniu ľudských 
práv vrátane práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev, a 
to v ktorejkoľvek fáze dodávateľského 
reťazca; vyzýva preto Komisiu, aby 
bezodkladne predložila návrh účinného 
európskeho právneho rámca založeného 
na náležitej starostlivosti s cieľom 
zaručiť, aby dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ 
nezahŕňali odlesňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. pripomína, že podporuje európsky 
právny rámec založený na povinnej 
náležitej starostlivosti, ktorý má 
reguláciou obmedziť prístup na trh Únie 
len na výrobky a komodity, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu alebo 
degradácii lesov, ani ku konverzii alebo 
znehodnocovaniu iných prírodných 
ekosystémov; domnieva sa, že takýto 
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rámec by sa mal uplatňovať na všetky 
hospodárske subjekty vrátane účastníkov 
finančných operácií, a to v počiatočnej i 
záverečnej časti dodávateľského reťazca, 
a mal by tiež zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k súvisiacemu porušovaniu 
ľudských práv; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby takýto návrh bezodkladne 
prijala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. odporúča Komisii, aby pracovala 
na zákaze prístupu výrobkov, ktoré vedú k 
odlesňovaniu, na trh Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 228
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
predložila komplexný európsky právny 
rámec regulujúci prístup na trh Únie s 
cieľom zabezpečiť, aby sa na trh EÚ 
uvádzali len výrobky, s ktorými nesúvisí 
odlesňovanie a porušovanie ľudských 
práv, a to aj zavedením náležitej 
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starostlivosti a právne záväzných opatrení 
v oblasti udržateľnosti; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam presaditeľnosti; 
zdôrazňuje, že uvedené povinnosti sa 
musia vzťahovať aj na finančný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. odporúča preto Komisii, aby 
bezodkladne predložila návrh účinného 
európskeho právneho rámca založeného 
na náležitej starostlivosti s cieľom 
zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ boli 
udržateľné a nezahŕňali odlesňovanie, a 
zaistiť, že nebude dochádzať k 
súvisiacemu porušovaniu ľudských práv; 
takáto povinnosť náležitej starostlivosti by 
sa mala vzťahovať aj na finančný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. odporúča preto Komisii, aby 
bezodkladne predložila návrh účinného 
európskeho právneho rámca založeného 
na náležitej starostlivosti s cieľom 
zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce 
výrobkov uvádzaných na trh EÚ boli 
udržateľné a nezahŕňali odlesňovanie, a 
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zaistiť, že nebude dochádzať k 
súvisiacemu porušovaniu ľudských práv; 
takáto povinnosť náležitej starostlivosti by 
sa mala vzťahovať aj na finančný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
predložila legislatívne návrhy týkajúce sa 
regulácie prístupu na trh Únie s cieľom 
propagovať výrobky, ktoré nezahŕňajú 
odlesňovanie, a to aj zavedením opatrení 
náležitej starostlivosti a právne záväzných 
kritérií udržateľnosti pre komodity, ktoré 
sú pre lesy rizikové;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. odporúča Komisii, aby preskúmala 
možnosti, v súlade s pravidlami WTO, ako 
zabrániť prístupu výrobkov zodpovedných 
za odlesňovanie na trh EÚ, vrátane 
možnosti zavedenia opatrení náležitej 
starostlivosti v prípade komodít, ktoré sú 
pre lesy rizikové;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 233
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. odporúča Komisii, aby venovala 
osobitnú pozornosť možnostiam regulácie 
prístupu na trh Únie s cieľom propagovať 
výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu 
vrátane možnosti zavedenia opatrení 
náležitej starostlivosti v prípade komodít, 
ktoré sú pre lesy rizikové;

7. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ucelený súbor opatrení (vrátane právnych 
predpisov) s cieľom znížiť stopu spotreby 
EÚ na pôde na základe náležitej 
starostlivosti, ktorá zabezpečí udržateľné 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu, v prípade výrobkov 
uvádzaných na trh v EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 234
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že lesy sú pre našu 
planétu a biodiverzitu nevyhnutné; víta 
zámer Komisie bojovať proti 
celosvetovému odlesňovaniu a žiada ju, 
aby svoje opatrenia zintenzívnila; vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne predložila 
návrh európskeho právneho rámca 
založeného na náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce bez odlesňovania v 
prípade výrobkov uvádzaných na trh EÚ, 
pričom sa budú najmä riešiť hlavné 
hybné sily dovozu spojeného s 
odlesňovaním, a ktorý by podporoval 
dovoz, ktorý nevytvára odlesňovanie v 
zahraničí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 235
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, István Ujhelyi, Maria Arena, Sara Cerdas, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
požiadavky povinnej starostlivosti pre 
finančné inštitúcie s cieľom identifikovať 
vplyvy odlesňovania, ktorého hnacou 
silou je EÚ, na environmentálne, sociálne 
a ľudské práva, predchádzať im a 
zmierňovať ich, a to s cieľom zaručiť, 
aby žiadny finančný a bankový subjekt 
EÚ nebol ani priamo, ani nepriamo 
spojený s odlesňovaním, degradáciou 
lesov, zmenou alebo znehodnocovaním 
prírodných ekosystémov alebo 
porušovaním ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby uznala značné 
množstvo vteleného odlesňovania 
spojeného so živočíšnymi výrobkami ako 
mäso, mlieko a vajcia, a aby znížila 
spotrebu rizikových komodít v EÚ, a to 
väčšou propagáciou rastlinnej stravy a 
extenzívneho chovu hospodárskych 
zvierat s nízkou mierou vstupov, ktorý nie 
je závislý od krmiva bohatého na proteíny 
ako sója;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právny rámec zabezpečujúci udržateľné 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu, pre výrobky uvádzané na 
trh EÚ, pričom bude zároveň zvyšovať 
povedomie spotrebiteľov, pokiaľ ide o 
vplyv spotreby, a nabádať ľudí k zmene 
správania v prospech udržateľných 
produktov, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje úlohu lesov pri 
zvyšovaní odolnosti voči nepriaznivým 
vplyvom 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
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Pozmeňujúci návrh 239
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že tento európsky 
právny rámec by mal byť založený na 
robustnom režime presadzovania a mal by 
zahŕňať účinné, primerané a odrádzajúce 
sankcie za porušenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, aký významný vplyv 
má dovoz živočíšnych produktov ako 
mäso, mlieko a vajcia do EÚ na svetové 
lesy a iné prírodné ekosystémy; domnieva 
sa, že EÚ musí riešiť a znižovať takýto 
dopyt po komoditách, ktoré sú pre lesy a 
ekosystémy rizikové, predovšetkým 
podporovaním rastlinnej stravy a 
extenzívneho chovu hospodárskych 
zvierat s nízkymi vstupmi a podmienením 
podpory poľnohospodárov tým, že budú 
používať krmivá, ktoré sú legálne a z 
udržateľných zdrojov; zdôrazňuje tiež, že 
je potrebné zamerať sa na kratšie 
dodávateľské reťazce bielkovinových 
plodín v prospech potravinovej 
zvrchovanosti EÚ aj jej partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
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María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. Zdôrazňuje, že kvôli zmene klímy a 
strate biodiverzity bude častejšie a 
intenzívnejšie dochádza k prírodným 
narušeniam ako suchá, povodne, búrky, 
zamorenie škodcami, erózia a požiare, čo 
podľa IPCC spôsobí čoraz väčšie škody 
na svetových lesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že by sa mala venovať 
osobitná pozornosť lesom v pobrežných 
oblastiach, ktoré sú osobitne postihnuté 
zmenou klímy a predstavujú veľkú 
príležitosť pre politiky v oblasti ochrany, 
adaptácie a zmierňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti;

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
úplnú transparentnosť celého 
dodávateľského reťazca, a to najmä 
zabezpečením toho, aby všetky výrobky, 
ktoré vstupujú na jednotný trh, boli 
vysledovateľné a udržateľné; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla výstražný 
mechanizmus, ktorý by varoval 
spoločnosti, keď pracujú v oblastiach s 
rizikom odlesňovania; vyzýva Komisiu, 
aby v rámci reformy smernice o 
zverejňovaní nefinančných informácií 
zahrnula boj proti odlesňovaniu do 
sociálnej zodpovednosti podnikov v širšom 
rámci ochrany biodiverzity; zastáva názor, 
že v záujme boja proti odlesňovaniu a na 
zabezpečenie transparentnosti by sa kroky 
EÚ mali vzťahovať aj na obchodníkov s 
komoditami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

8. vyzýva súkromný sektor, aby 
prevzal zodpovednosť a skoncoval s 
akýmkoľvek odlesňovaním  a/alebo 
porušovaním ľudských práv v rámci 
svojich dodávateľských reťazcov a 
investícií a aby bezodkladne splnil svoje 
záväzky týkajúce sa nulového 
odlesňovania a zároveň zaistil úplnú 
transparentnosť pri plnení svojich 
záväzkov; v tejto súvislosti vyzýva na 
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vytvorenie nezávislého mechanizmu 
dodržiavania predpisov, v rámci ktorého 
sa budú nezávisle prešetrovať sťažnosti 
zainteresovaných strán (napr. miestnych 
komunít); vyzýva Komisiu, aby nabádala 
podniky k prechodu na globálne 
udržateľné dodávateľské reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

8. vyzýva súkromný sektor, aby bol 
aktívnejší v boji proti odlesňovaniu a 
porušovaniu ľudských práv, ktoré sú 
zakotvené v jeho dodávateľských 
reťazcoch a investíciách, aby bezodkladne 
splnil svoje záväzky v oblasti nulového 
odlesňovania a aby zabezpečil úplnú 
transparentnosť pri plnení svojich 
záväzkov; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné nástroje na 
motivovanie priekopníkov; vyzýva 
Komisiu, aby nabádala podniky k 
prechodu na globálne udržateľné 
dodávateľské reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 8. vyzýva súkromný sektor, aby bol 
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súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

aktívnejší v boji proti odlesňovaniu a 
porušovaniu ľudských práv, ktoré sú 
zakotvené v jeho dodávateľských 
reťazcoch a investíciách, aby bezodkladne 
splnil svoje záväzky v oblasti nulového 
odlesňovania a aby zabezpečil úplnú 
transparentnosť pri plnení svojich 
záväzkov; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné nástroje na 
motivovanie priekopníkov; vyzýva 
Komisiu, aby nabádala podniky k 
prechodu na globálne udržateľné 
dodávateľské reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

8. vyzýva na aktívnejšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu a na výrazné zmenšenie jeho 
celkovej ekologickej stopy; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila svoju činnosť v rámci 
stratégie pre udržateľné financie a aby 
predovšetkým využila príležitosť, ktorú 
ponúka nadchádzajúca revízia smernice 
EÚ o zverejňovaní nefinančných 
informácií s cieľom zabezpečiť úplnú 
transparentnosť a zodpovednosť 
súkromného sektora pri využívaní a 
obhospodarovaní prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
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Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu a porušovaniu ľudských 
práv zakotvenému v jeho dodávateľských 
reťazcoch a investíciách, a aby 
bezodkladne splnil svoje záväzky týkajúce 
sa nulového odlesňovania; zároveň 
vyzýva Komisiu, aby prehĺbila spoluprácu 
so súkromným sektorom a vytvorila 
vhodné nástroje na motivovanie 
priekopníkov, a aby aj nabádala podniky k 
tomu, aby prešli na celosvetovo 
udržateľné dodávateľské reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti;

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu, najmä proti protiprávnej 
ťažbe dreva; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
María Soraya Rodríguez Ramos, Adrián Vázquez Lázara, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti;

8. vyzýva na aktívne zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce 
zo zásady spoločnej zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva na väčšie zapojenie 
súkromného sektora do boja proti 
odlesňovaniu; zároveň vyzýva Komisiu, 
aby prehĺbila spoluprácu so súkromným 
sektorom a vytvorila vhodné dobrovoľno-
motivačné nástroje a nástroje 
vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

8. vyzýva súkromný sektor, aby 
prevzal svoju časť zodpovednosti v rámci 
boja proti odlesňovaniu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby zintenzívnila reguláciu 
súkromného sektora a vytvorila vhodné 
nástroje na podnecovanie udržateľnej 
výroby a spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva, že odvetvie živočíšnej 
výroby v EÚ je významnou hnacou silou 
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odlesňovania, degradácie a konverzie 
svetových lesov, pretože vo veľkej miere 
závisí od dovozu komodít súvisiacich s 
odlesňovaním, ako je napríklad sója, 
palmový olej a kukurica; vyzýva preto 
Komisiu, aby prijala opatrenia na 
posilnenie politík a právneho rámca s 
cieľom výrazne znížiť dovoz vysoko 
rizikových komodít; vyzýva Komisiu, aby 
predložila plán na podporu rastlinnej 
stravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva EÚ, aby podporovala len 
také opätovné zalesňovanie, ktoré odráža 
produkčné, environmentálne a sociálne 
funkcie lesov, ako aj ich schopnosť 
prispôsobiť sa prebiehajúcej zmene klímy, 
napríklad dôrazom na prirodzenú obnovu 
a podporou biodiverzity;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 254
María Soraya Rodríguez Ramos, Adrián Vázquez Lázara, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils 
Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby spolu s 
členskými štátmi presmerovala existujúcu 
podporu v rámci budúceho Nástroja 
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susedstva, rozvoja a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) s cieľom vytvoriť 
technický a finančný mechanizmus EÚ, 
ktorý by urýchlil financovanie na podporu 
úsilia partnerov o udržateľné využívanie, 
ochranu a obnovu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poukazuje na to, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania zapríčiňuje 
rozširovanie pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že dovoz 
poľnohospodárskych výrobkov do EÚ 
naďalej prispieva k odlesňovaniu a je 
spojené so závažnými dôsledkami v oblasti 
životného prostredia, v sociálnej oblasti a 
v oblasti ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že opatrenia EÚ proti 
odlesňovaniu sa musia zaoberať hlavnými 
príčinami, ako sú palmový olej, sója, 
hovädzie mäso a kakao; vyzýva preto 
Komisiu, aby vypracovala akčný plán EÚ 
týkajúci sa palmového oleja a ostatných 
príčin;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 257
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že odlesňovanie 
dažďových pralesov vyvolané zmenou 
využívania pôdy znižuje potenciál 
sekvestrácie uhlíka, a tým významne 
prispieva ku zvýšeniu emisií skleníkových 
plynov; zdôrazňuje, že dôležitými 
príčinami týchto zmien využívania pôdy sú 
výroba palmového oleja a pestovanie 
krmív; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje 
politiky a právny rámec s cieľom 
drasticky znížiť dovoz týchto vysoko 
rizikových komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby spolu so 
súkromným sektorom a ďalšími aktérmi v 
oblasti rozvoja posúdila nové riešenia v 
oblasti financovania rizika katastrof a 
poistenia proti katastrofickým udalostiam, 
ktoré postihujú veľký počet hektárov lesa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. nabáda Komisiu, aby ešte viac 
začleňovala aspekty odlesňovania do 
systému environmentálnej značky EÚ, 
zeleného verejného obstarávania 
a ďalších iniciatív v kontexte obehového 
hospodárstva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 260
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že núdzová situácia v 
oblasti klímy a dôsledky obrovskej straty 
biodiverzity predstavujú vážnu hrozbu pre 
ľudské práva; vyzýva Úniu a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť, aby 
dôkladne posúdili, ako jej vonkajšia 
činnosť môže najlepšie prispieť k 
celostnému prístupu založenému na 
ľudských právach s cieľom zastaviť 
stratu biodiverzity, odlesňovanie a 
degradáciu lesov; vyzýva EÚ, aby v 
celosvetovom rámci pre biodiverzitu na 
obdobie po roku 2020 naďalej 
podporovala biodiverzitu ako ľudské 
právo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
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Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že sektor 
hospodárskych zvierat v EÚ založený na 
dovážaných krmivách patrí medzi hlavné 
hnacie sily zmeny využívania pôdy, a teda 
je priamo zodpovedný za odlesňovanie a 
degradáciu lesov na úkor prirodzených 
biotopov, ekosystémov a biodiverzity v 
tretích krajinách, najmä v Latinskej 
Amerike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať v EÚ spotrebu výrobkov z 
dodávateľských reťazcov, ktoré 
nezahŕňajú odlesňovanie;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 263
María Soraya Rodríguez Ramos, Adrián Vázquez Lázara, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Fredrick Federley, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Článok 8 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8d. trvá na tom, že vonkajší rozmer 
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Európskej ekologickej dohody by sa mal 
ďalej posilňovať prostredníctvom aliancií 
a partnerstiev zameraných na riešenie 
celosvetových výziev ako zmena klímy a 
biodiverzita, a zároveň na umožnenie 
socioekonomického rozvoja partnerských 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Článok 8 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8d. zdôrazňuje význam podpory 
udržateľného stravovania zvýšením 
informovanosti spotrebiteľov o vplyvoch 
modelov spotreby a poskytovaním 
informácií o strave, ktorá je pre ľudské 
zdravie lepšia a má nižšiu 
environmentálnu stopu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, 
Fredrick Federley, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Článok 8 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8e. uvedomuje si, že lesy majú 
mnohoraké funkcie; vyzýva preto Komisiu 
a jej členské štáty, aby navrhli 
partnerstvá, ktoré zlepšia trvalo 
udržateľné obhospodarovanie lesov a 
budú riešiť problém odlesňovania a 
degradácie lesov integrovaným a 
komplexným prístupom v celom 
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hodnotovom reťazci lesného 
hospodárstva, ako aj vo vzájomne 
prepojených odvetviach ako 
poľnohospodárska, energetická a 
ťažobná infraštruktúra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Článok 8 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8e. uznáva, že zníženie produkcie a 
spotreby mäsa a mliečnych výrobkov v EÚ 
by veľmi prispelo k dosiahnutiu cieľov 
udržateľného rozvoja, a to bojom proti 
zmene klímy, zastavením odlesňovania a 
zastavením straty biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8f. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
konala s cieľom obmedziť 
environmentálny vplyv modelov spotreby 
EÚ, ktoré prispievajú k odlesňovaniu a 
degradácii lesov v tretích krajinách, a to 
reguláciou dovozu poľnohospodárskych 
komodít, ako je palmový olej, sója alebo 
hovädzie mäso, a podporou globálnych 
cieľov v oblasti klímy a biodiverzity a 
udržateľnej výroby a spotreby potravín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, 
Fredrick Federley, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 8 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8f. vyzýva EÚ, aby zvážila 
poskytovanie podpory tretím krajinám 
prostredníctvom partnerstiev v oblasti 
lesného hospodárstva s cieľom zlepšiť 
udržateľnú poľnohospodársku produkciu 
bez odlesňovania a aby v prípade potreby 
podnikala kroky, ktoré pomôžu 
partnerským krajinám dodržiavať všetky 
opatrenia, ktoré môže EÚ zaviesť na 
zníženie dovozu odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti; v 
každom prípade vyzýva Komisiu, aby 
postupne a čo najskôr vyradila biopalivá 
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používané v EÚ, ktoré by mohli nepriamo 
viesť k zmenám vo využívaní pôdy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 270
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v Európe 
aj v iných častiach sveta; osobitne vyzýva 
Komisiu, aby do roku 2021 preskúmala 
príslušné aspekty správy priloženej k 
nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/807 a v 
prípade potreby preskúmala toto nariadenie 
bez zbytočného odkladu a v každom 
prípade do roku 2023 na základe stavu 
vedeckých poznatkov a v súlade so 
zásadou predbežnej opatrnosti, aby sa 
zaistilo postupné ukončovanie využívania 
všetkých biopalív s vysokým rizikom 
nepriamej zmeny využívania pôdy vrátane 
sóje a aby sa splnil globálny záväzok EÚ 
zastaviť a zvrátiť celosvetovú stratu 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že metódy na 9. zdôrazňuje, že metódy na 
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dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti; 
zdôrazňuje, že je potrebné prehodnotiť 
údaje súvisiace so sójou; vyzýva Komisiu, 
aby zrevidovala a znížila prah komodít s 
vysokým rizikom nepriamej zmeny 
využívania pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného 
odkladu a v každom prípade do roku 2023, 
a to s cieľom čo najskôr postupne 
ukončiť používanie biopalív s vysokým 
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy 
v Európe; na základe vedeckých 
poznatkov a v súlade so zásadou 
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predbežnej opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v iných 
častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby 
do roku 2021 preskúmala príslušné aspekty 
správy priloženej k nariadeniu Komisie 
(EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez 
zbytočného odkladu a v každom prípade 
do roku 2023 na základe stavu vedeckých 
poznatkov a v súlade so zásadou 
predbežnej opatrnosti;

9. zdôrazňuje, že metódy na 
dosiahnutie cieľov stanovených v balíku 
opatrení v oblasti čistej energie pre 
všetkých Európanov nesmú viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov v EÚ ani v 
iných častiach sveta; vyzýva preto 
Komisiu, aby do roku 2021 preskúmala 
príslušné aspekty smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie a 
delegovaných aktov, ktoré ju dopĺňajú, a 
aby ich v prípade potreby bez zbytočného 
odkladu zrevidovala, a to na základe 
vedeckých poznatkov a v súlade so 
zásadou predbežnej opatrnosti a zásadou 
Európskej zelenej dohody „neškodiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je dôležité znížiť 
negatívne vplyvy potravinového systému 
EÚ na lesy a iné ekosystémy; požaduj 
preto, aby EÚ podnikla kroky, ktoré 
vytvárajú nové stimuly na podporu 
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udržateľných potravinových systémov a 
stravovania vrátane zníženia objemu 
odpadu a tlaku na celosvetový potravinový 
systém vychádzajúceho zo spotreby v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína list viac ako 700 vedcov, 
v ktorom sa požaduje vedecky podložená 
revízia smernice o obnoviteľných 
zdrojoch energie, najmä vyňatie určitých 
druhov drevenej biomasy z možnosti 
započítania k cieľu a z oprávnenosti na 
získanie podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť 
spotrebu dreva a výrobkov z dreva v EÚ 
podporovaním väčšmi obehového 
hospodárstva, minimalizovaním tvorby 
odpadu a podporovaním informovanosti 
spotrebiteľov o ekologických dôsledkoch 
komodít založených na dreve;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 277
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že rastúce využívanie 
dreva na biopalivá a bioenergiu vytvára 
tlak na európske a svetové lesy vzhľadom 
na rastúci dopyt po energii z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. poznamenáva, že na konferencii 
COP23 sa prejavili ambície niekoľkých 
krajín, ktoré sú bohaté na primárne lesy s 
vysokou biodiverzitou a predstavujú 
polovicu svetovej populácie, zvýšiť 
využívanie dreva a iných rastlín surovín 
na výrobu energie1a; opakuje, že by EÚ 
nemala dávať nesprávny príklad a že 
musí zabezpečiť, aby pravidlá, ktorými sa 
riadi politika v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov, neviedli ku 
zdecimovaným a znehodnoteným 
ekosystémom;
_________________
1a Doyle, A. a Roche, A. nineteen 
countries hovorí, že na spomalenie zmeny 
klímy využívajú viac bioenergie. Reuters. 
Dostupné na adrese: 
http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 
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(2017)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby plne zohľadnili vplyv 
zvýšeného využívania biopalív na 
odlesňovanie; vyzýva preto Komisiu, aby 
zásadne reformovala politiky EÚ v oblasti 
bioenergie, t. j. revíziou smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. žiada rýchle postupné ukončenie 
všetkých pôdnych biopalív, ktoré sú 
hnacou silou odlesňovania a konkurujú 
využitiu pôdy na výrobu potravín a 
významne prispievajú k emisiám 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Martin Häusling

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby rozšírila tieto 
dialógy na ochranu všetkých prírodných 
ekosystémov a udržateľné 
obhospodarovanie pôdy a 
poľnohospodárstvo, a aby do týchto 
dialógov zahrnula presadzovanie ľudských 
práv, najmä práv a potrebnej ochrany 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ako aj obhajcov životného 
prostredia; dôrazne nabáda Komisiu, aby 
tieto dialógy formalizovala prijatím 
partnerských dohôd s týmito krajinami; 
zdôrazňuje, že takéto dialógy by sa mali 
viesť so všetkými producentskými 
krajinami vrátane rozvinutých krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie, aby sa 
zabezpečilo, že odlesňovanie bude 
súčasťou politických dialógov na úrovni 
štátov, ale odporúča Komisii, aby tento 
rámec prekročila; nabáda Komisiu, aby 
formalizovala dohody o partnerstve, ktoré 
zahŕňajú ochranu lesov a ekosystémov, 
presadzovanie ľudských práv, najmä práv 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít vrátane žien, ako aj podporu 
účinného zapojenia aktérov občianskej 
spoločnosti a  ochrancov životného 
prostredia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie, aby sa 
zabezpečilo, že odlesňovanie bude 
súčasťou politických dialógov na úrovni 
štátov, ale odporúča Komisii, aby tento 
rámec prekročila; nabáda Komisiu, aby 
formalizovala dohody o partnerstve, ktoré 
zahŕňajú ochranu lesov a ekosystémov, 
podporu ľudských práv, najmä práv 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ako aj podporu účinného 
zapojenia aktérov občianskej spoločnosti 
a ochrancov životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby formalizovala 
dohody o partnerstve, ktoré zahŕňajú 
ochranu lesov a ekosystémov, 
presadzovanie ľudských práv, najmä práv 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ako aj podporu účinného 
zapojenia aktérov občianskej spoločnosti 
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a ochrancov životného prostredia do týchto 
dialógov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, ale 
odporúča, aby Komisia namiesto toho 
sformalizovala dohody o partnerstve, 
ktoré zahŕňajú ochranu lesov a  
presadzovanie ľudských práv, najmä práv 
pôvodného obyvateľstva, miestnych 
komunít a žien; zdôrazňuje význam 
podpory občianskej spoločnosti a 
ochrancov životného prostredia a ich 
zapojenia do týchto dialógov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva, ale aj 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov lesných ekosystémov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 287
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula širokú škálu ľudí zapojených do 
ochrany lesa a udržateľného 
obhospodarovania lesa, najmä pôvodné 
obyvateľstvo a miestne komunity;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 288
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
ochrancov životného prostredia;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby 
téma odlesňovania bola súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a 
odporúča Komisii, aby do týchto dialógov 
zahrnula presadzovanie ľudských práv, 
najmä práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít, ako aj podporu 
zapojenia verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
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Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, zabezpečujúci 
uznávanie pozemkových práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev a 
zahŕňajúci významnú priamu podporu 
občianskej spoločnosti v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť vyvážený a 
spravodlivý politický dialóg; poukazuje na 
to, že tieto rámce by mali odrážať nielen 
domáce potreby, ale aj globálne záväzky 
ako Parížska dohoda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by sa mala poskytovať na 
základe právomocí zverených EÚ a mala 
by priniesť merateľné výsledky, pokiaľ ide 
o nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 291
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, zabezpečujúci 
uznávanie pozemkových práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev a 
zahŕňajúci významnú priamu podporu 
občianskej spoločnosti v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť vyvážený a 
spravodlivý politický dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, zabezpečujúci 
uznávanie pozemkových práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev a 
zahŕňajúci významnú priamu podporu 
občianskej spoločnosti v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť vyvážený a 
spravodlivý politický dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala byť podmienená 
merateľnými výsledkami, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 294
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, a zastáva názor, že 
takáto pomoc by mala zaistiť vyvážený a 
spravodlivý politický dialóg medzi 
všetkými zainteresovanými subjektmi, a to 
aj prostredníctvom priamej podpory 
miestnym aktérom občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, 
že takáto pomoc by mala priniesť 
merateľné výsledky, pokiaľ ide o 
nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča 
Komisii, aby zahrnula tento aspekt do 
svojich úvah a činností;

11. víta plán Komisie pomáhať 
partnerským krajinám vytvárať a 
implementovať národné rámce pre lesy a 
ich udržateľné riadenie, pričom uznáva 
pozemkové práva pôvodného obyvateľstva 
a miestnych komunít; v tejto súvislosti 
pripomína význam podpory aktérov 
občianskej spoločnosti v partnerských 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva EÚ, aby vypracovala 
politiku verejného obstarávania v oblasti 
zeleného dreva s cieľom podporiť 
ochranu a obnovu lesných ekosystémov 
na celom svete;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 297
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva EÚ, aby poskytovala 
vhodnú podporu na ochranu existujúcich 
a vytváranie nových a vhodne vybraných 
chránených oblastí, najmä v krajinách, 
ktoré sú hlavnými výrobcami dreva;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 298
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 299
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 300
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
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politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania; vyzýva 
Komisiu, aby nabádala k tomu, aby sa 
proces právnej reformy v producentských 
krajinách uskutočňoval s účinným a 
zmysluplným zapojením všetkých 
zainteresovaných strán vrátane občianskej 
spoločnosti, pôvodného obyvateľstva a 
miestnych spoločenstiev, s osobitnou 
pozornosťou venovanou účinnému 
zapojeniu žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania; vyzýva 
Komisiu, aby nabádala k tomu, aby sa 
proces právnej reformy v producentských 
krajinách uskutočňoval s účinným a 
zmysluplným zapojením všetkých 
zainteresovaných strán vrátane občianskej 
spoločnosti, pôvodného obyvateľstva a 
miestnych spoločenstiev, s osobitnou 
pozornosťou venovanou účinnému 
zapojeniu žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 12



AM\1204822SK.docx 141/194 PE650.715v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania; vyzýva tiež 
Komisiu, aby podporovala výmenu 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi EÚ, ale aj s tretími krajinami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 303
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

12. Vyzýva Komisiu, aby navrhla 
osobitné opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov, vysledovateľnosti dreva a výrobkov 
z dreva v celom dodávateľskom reťazci v 
EÚ aj v tretích krajinách a na plánovanie 
využívania pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
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lesov a územného plánovania; lesov a územného plánovania v 
partnerských krajinách, so zaistením práv 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, vrátane pozemkových práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev, Róża Thun und Hohenstein

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

12. Vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
ochranu a obnovu lesov, a aby poskytla 
usmernenia a osobitné opatrenia týkajúce 
sa územného plánovania a adaptačné 
možnosti nevyvolávajúce ľútosť, najmä 
prírodné riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na 
podporu udržateľného obhospodarovania 
lesov a územného plánovania;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby navrhli konkrétne opatrenia na 
posilnenie politického a regulačného rámca 
na propagovanie udržateľného 
obhospodarovania lesov a územného 
plánovania na vnútroštátnej, regionálnej 
aj celosvetovej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že stratu primárnych 
lesov nemožno kompenzovať žiadnym 
novým lesným prístupom; domnieva sa, že 
primárne lesy sa musia chrániť prijatím 
účinných právnych opatrení a stimulov 
zameraných na úplné zachovanie ich 
zložitosti a jedinečných ekologických čŕt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
podporovala ochranu lesov 
prostredníctvom zriaďovania chránených 
lesných oblastí a ich účinného riadenia 
a zároveň skúmanie vysokých hodnôt 
ochrany a vysokých zásob uhlíka.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 309
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby kládla 
osobitný dôraz na opatrenia v oblasti 

13. vyzýva Komisiu, aby kriticky 
posúdila opatrenia v oblasti udržateľnej 
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udržateľnej výroby a využívania drevných 
palív, a to aj pokiaľ ide o vysokú úroveň 
dovozu drevených peliet do EÚ a možné 
riziká, ktoré takýto dovoz predstavuje pre 
lesy v tretích krajinách;

výroby a využívania drevných palív, a to aj 
pokiaľ ide o vysokú úroveň dovozu 
drevených peliet do EÚ, ktorý zvrhlo 
podnecujú chybné účtovné pravidlá v 
rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie a systém obchodovania s emisiami 
EÚ, a aby riešila možné riziká, ktoré 
takýto dovoz predstavuje pre lesy v tretích 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby kládla 
osobitný dôraz na opatrenia v oblasti 
udržateľnej výroby a využívania drevných 
palív, a to aj pokiaľ ide o vysokú úroveň 
dovozu drevených peliet do EÚ a možné 
riziká, ktoré takýto dovoz predstavuje pre 
lesy v tretích krajinách;

13. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
a posudzovala negatívne vplyvy na lesy v 
dôsledku vysokej úrovne dovozu 
drevených peliet do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby kládla 
osobitný dôraz na opatrenia v oblasti 
udržateľnej výroby a využívania drevných 
palív, a to aj pokiaľ ide o vysokú úroveň 
dovozu drevených peliet do EÚ a možné 
riziká, ktoré takýto dovoz predstavuje pre 
lesy v tretích krajinách;

13. vyzýva Komisiu, aby kládla 
osobitný dôraz na revíziu smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie 
vzhľadom na vysokú úroveň degradácie 
lesných ekosystémov na celom svete, ktorú 
uľahčujú jej ustanovenia, a vzhľadom na 
to, že emisie z pevnej drevnej biomasy na 
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jednotku energie sú vyššie ako v prípade 
uhlia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. upozorňuje, že samotné opatrenia 
EÚ budú mať len obmedzený vplyv na 
zníženie odlesňovania a zhoršovanie 
kvality lesov na celom svete, a preto 
vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili spoluprácu a prijali 
jednotnejšie a potrebnejšie opatrenia s 
cieľom zabrániť odklonu obchodu s 
tovarom súvisiacim s odlesňovaním do 
iných regiónov vo svete;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 313
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uznali, že od zavedenia smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie sa 
využívanie dreva na výrobu energie 
neustále zvyšuje a údaje ukazujú 
znepokojujúci a neudržateľný pomer 
využívania dreva ako suroviny a v 
energetike na úrovni EÚ, približne 1:1; 
žiada, aby sa táto situácia napravila 
ukončením režimu dotácií na bioenergiu z 
dreva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby presmerovala 
podporu na členské štáty a tretie krajiny v 
záujme prechodu na skutočne obnoviteľné 
a nízkouhlíkové zdroje energie, čím sa 
zníži tlak odlesňovania súvisiaceho s 
palivovým využívaním dreva; zdôrazňuje, 
že decentralizovanejšie energetické 
systémy tretích krajín by umožnili 
jednoduchý prechod na energiu zo slnka a 
z vetra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie 
súvisiace s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby podporovala tretie 
krajiny, ktoré využívajú obnoviteľné 
zdroje energie a postupne odstraňujú 
využívanie dreva ako paliva spôsobujúce 
odlesňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
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Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na nedrevné obnoviteľné zdroje 
energie, čím sa zníži tlak na odlesňovanie 
súvisiace s palivovým využívaním dreva;

Or. en

Pozmeňovací návrh 317
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňovací návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby rýchlejšie a 
silnejšie podporila tretie krajiny, aby 
mohli prejsť na obnoviteľné zdroje 
energie, čím sa zníži tlak na odlesňovanie 
súvisiace s palivovým využívaním dreva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 318
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby zvýšila svoju 
podporu poskytovanú tretím krajinám v 
rámci ich prechodu na veterné a solárne 
obnoviteľné zdroje energie, čím sa zníži 
tlak na odlesňovanie súvisiace s palivovým 
využívaním dreva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 319
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory tretím krajinám s potenciálom 
prechodu na obnoviteľné zdroje energie, 
čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva;

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie 
podpory s cieľom pomôcť krajinám s 
vytváraním inovatívnych metód 
využívania bioenergie, čím sa zníži tlak na 
odlesňovanie súvisiace s palivovým 
využívaním dreva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 320
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby odstránili všetky finančné stimuly 
podporujúce spaľovanie dreva na výrobu 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. podporuje tzv. kaskádové 
využívanie biomasy, kde má prioritu 
používaniu dreva ako suroviny a energia 
sa z neho získava späť až na konci 
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životného cyklu výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia;

15. víta plán Komisie na posilnenie 
medzinárodnej spolupráce v oblasti politík 
a opatrení zameraných na udržateľné 
obhospodarovanie svetových lesov a 
predchádzanie globálnemu odlesňovaniu 
na kľúčových medzinárodných fórach ako 
UNFF, FAO, ITTA a Forest Europe, a 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
snažili o spoluprácu na týchto fórach, a to 
aj s cieľom zosúladiť používanie 
terminológie a koncepcií (napr. koncepcie 
udržateľného obhospodarovania lesov 
alebo koncepcie dodávateľských reťazcov 
bez odlesňovania) a prepojiť prijímané 
politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
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koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov, ktoré v plnej miere prispieva k 
ochrane biodiverzity, alebo koncepcie 
dodávateľských reťazcov bez odlesňovania 
a degradácie ekosystémov) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
pojmov intaktné a staré lesy, plantáž, 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov, koncepcie obhospodarovania 
blízkeho prírode alebo koncepcie 
dodávateľských reťazcov bez 
odlesňovania) a prepojiť prijímané politiky 
a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
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medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia;

medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa snažili o spoluprácu 
na týchto fórach (t. j. UNFF, FAU, ITTA 
a Forest Europe), a to aj s cieľom 
zosúladiť používanie terminológie a 
koncepcií (napr. koncepcie udržateľného 
obhospodarovania lesov alebo koncepcie 
dodávateľských reťazcov bez 
odlesňovania) a prepojiť prijímané politiky 
a opatrenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 326
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania a porušovania 
ľudských práv) a prepojiť prijímané 
politiky a opatrenia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 15. víta plán Komisie na posilnenie 
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spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania a porušovania 
ľudských práv) a prepojiť prijímané 
politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania a porušovania 
ľudských práv) a prepojiť prijímané 
politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia; 

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania a porušovania 
ľudských práv-) a prepojiť prijímané 
politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie a koncepcií (napr. 
koncepcie udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo koncepcie dodávateľských 
reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť 
prijímané politiky a opatrenia;

15. víta plán Komisie na posilnenie 
spolupráce v oblasti politík a opatrení na 
ochranu svetových lesov na kľúčových 
medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, 
aby sa snažila o spoluprácu na týchto 
fórach, a to aj s cieľom zosúladiť 
používanie terminológie, koncepcií a 
štatistík (napr. koncepcie udržateľného 
obhospodarovania lesov alebo koncepcie 
dodávateľských reťazcov bez 
odlesňovania) a prepojiť prijímané politiky 
a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
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Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby obnovila 
rokovania o medzinárodnom právne 
záväznom dohovore o lese, ktorý by 
prispel k obhospodarovaniu, ochrane a 
udržateľnému rozvoju lesov, a aby 
zabezpečila ich viacnásobné a doplnkové 
funkcie a využitie, a to aj prostredníctvom 
opatrení zameraných na obnovu lesa, 
zalesňovanie a ochranu lesov, a zároveň 
by zohľadňoval sociálne, hospodárske, 
ekologické, kultúrne a duchovné potreby 
súčasnej a budúcej generácie, uznával 
zásadne dôležitú úlohu všetkých druhov 
lesov pri zachovávaní ekologických 
procesov a rovnováhy a podporoval 
identitu, kultúru a práva pôvodného 
obyvateľstva, ich komunít a ostatných 
komunít a obyvateľov lesa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta zámer Komisie podporovať 
trvalo udržateľné dodávateľské reťazce s 
cieľom zvýšiť prínosy obehového 
hospodárstva doma aj vo svete; 
zdôrazňuje, že sa to dá dosiahnuť iba 
prostredníctvom povinných povinností 
náležitej starostlivosti v súlade s 
usmerneniami OECD, ktoré v plnej miere 
rešpektujú environmentálne, sociálne a 
bezpečnostné normy, ako aj úplným 
vykonávaním hlavných zásad OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv; 
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očakáva, že Komisia predloží legislatívny 
návrh v oblasti náležitej starostlivosti, 
ktorý bude zahŕňať zavedenie 
transparentného a fungujúceho systému 
povinnej „sociálnej a environmentálnej 
vysledovateľnosti“ v celom 
dodávateľskom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje význam agrolesníckych 
systémov, ktoré charakterizuje vyššia 
efektívnosť využívania pôdy než iné 
poľnohospodárske systémy, pre 
poľnohospodársku výrobu, diverzifikáciu, 
zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na 
ňu a pre prevenciu rozširovania púšte; 
zdôrazňuje, že súčasné a minulé pravidlá 
reforiem SPP na úrovni EÚ spoločne 
zodpovedajú za ich systematické ničenie a 
prevenciu omladzovania; vyzýva na 
zmenu s cieľom systematicky stimulovať 
existujúce agrolesnícke systémy s vysokou 
prírodnou hodnotou, uľahčiť ich obnovu 
a zabezpečiť budovanie kapacít na 
zefektívnenie tejto výrobnej metódy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15a. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť 
online platformu pre dialóg viacerých 
zainteresovaných subjektov a členských 
štátov o odlesňovaní, degradácii lesov a 
spôsoboch udržateľného zvyšovania 
svetového lesného porastu s cieľom 
vybudovať aliancie, prijať spoločné 
záväzky na výrazné zníženie odlesňovania 
a vymieňať si skúsenosti a informácie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 335
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. súhlasí s tým, že prehĺbenie 
spolupráce s producentskými krajinami je 
v boji proti odlesňovaniu a degradácii 
lesov nevyhnutné, je však znepokojený 
všeobecnou povahou opatrení 
navrhnutých Komisiou v rámci tejto 
priority;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 336
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu, aby prijala jasnú 
pozíciu a deklarovala svoju podporu v 
otázke udržateľnosti dodávateľských 
reťazcov vrátane odlesňovania a 
degradácie lesov na príslušných 
medzinárodných fórach obchodu s 
komoditami, ako je Medzinárodná 
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organizácia pre tropické drevo, 
Medzinárodná organizácia pre kakao a 
Medzinárodná organizácia pre kávu;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 337
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že existujú značné 
rozdiely v poskytovaní ekosystémových 
služieb rôznymi druhmi lesných porastov; 
pripomína, že podľa vymedzenia FAO 
všetky druhy patria do rovnakej kategórie 
lesov; považuje to za problematické a 
vyzýva na vypracovanie samostatných 
kategórií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v oznámení chýba akákoľvek zmienka o 
mangrovách, ktorých celosvetová 
degradácia predstavuje veľký problém z 
hľadiska klímy a biodiverzity, ako aj z 
hľadiska živobytia príslušných miestnych 
komunít;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 339
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby splnila záväzky 
Európskej zelenej dohody tým, že do 
základných doložiek našej obchodnej 
politiky zahrnie ratifikáciu a 
rešpektovanie právne záväzných prvkov 
Parížskej dohody; pripomína stanovisko 
Parlamentu, že kapitoly o udržateľnosti a 
rozvoji by mali byť vynútiteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté a budúce obchodné 
a investičné dohody, komplexné aj 
príslušné čiastkové dohody, boli plne v 
súlade s Parížskou dohodou a s cieľmi v 
oblasti udržateľného rozvoja, aby 
ustanovenia v oblasti životného prostredia 
a klímy boli právne záväzné a vynútiteľné 
a aby obsahovali  ustanovenia týkajúce sa 
lesov vrátane záruk na zabránenie takému 
ich vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
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odlesňovaniu a degradácii lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky plánované aj uzatvorené 
obchodné dohody, komplexné aj príslušné 
čiastkové dohody, obsahovali záväzné a 
právne presaditeľné ustanovenia týkajúce 
sa lesov, ekosystémov a ľudských práv a 
náležité mechanizmy presadzovania, a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov alebo k 
ničeniu ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali záväzné ustanovenia týkajúce 
sa ochrany životného prostredia, okrem 
iného s cieľom v plnej miere chrániť lesy 
a iné ekosystémy; okrem toho vyzýva na 
zahrnutie účinných vykonávacích a 
presadzovacích mechanizmov, aby sa 
predišlo akýmkoľvek opatreniam, ktoré by 
mohli viesť k odlesňovaniu a degradácii 
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lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky plánované aj uzatvorené 
obchodné dohody, komplexné aj príslušné 
čiastkové dohody, obsahovali záväzné a 
právne presaditeľné ustanovenia týkajúce 
sa lesov, ekosystémov a ľudských práv a 
náležité mechanizmy presadzovania, a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov alebo k 
ničeniu ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby do všetkých 
budúcich obchodných dohôd, ako sú 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
zahrnula kapitoly o obchode a trvalo 
udržateľnom rozvoji a zabezpečila ich 
dodržiavanie, a aby obsahovali 
ustanovenia týkajúce sa lesov a zahŕňali 
záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 345
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky nové obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali právne záväzné ustanovenia 
týkajúce sa lesov a ľudských práv a 
účinné presadzovacie mechanizmy, a aby 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby sa snažila 
zabezpečiť to, aby všetky novoprijaté 
obchodné dohody, komplexné aj príslušné 
čiastkové dohody, obsahovali ustanovenia 
vedúce ku zníženiu miery odlesňovania a 
degradácie lesov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 347
Martin Häusling
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky obchodné dohody, komplexné 
aj príslušné čiastkové dohody, ktoré EÚ 
prijala, obsahovali záväzné, vynútiteľné a 
sankciami podložené ustanovenia týkajúce 
sa ochrany lesov a iných prírodných 
ekosystémov a záruky proti súvisiacemu 
porušovaniu ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali záväzné a vynútiteľné 
ustanovenia týkajúce sa lesov a prevencie 
odlesňovania a degradácie lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 

16. vyzýva Komisiu, aby odmietala 
nové obchodné dohody, komplexné aj 
čiastkové dohody, ak neobsahujú 
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obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

ustanovenia týkajúce sa lesov, ako aj 
záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu alebo degradácii lesov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby všetky novoprijaté obchodné dohody, 
komplexné aj príslušné čiastkové dohody, 
obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a 
zahŕňali záruky na zabránenie takému ich 
vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k 
odlesňovaniu a degradácii lesov;

16. vyzýva Komisiu, aby do všetkých 
budúcich obchodných dohôd, 
komplexných aj príslušných čiastkových 
dohôd, začlenila záväzné ustanovenia 
týkajúce sa lesov a záruky zabezpečujúce 
ich vykonávanie a boj proti odlesňovaniu a 
degradácii lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rokovania o dohode medzi EÚ a 
združením Mercosur neboli v súlade s 
týmito zásadami, a to napriek dôkazom o 
tom, že táto obchodná dohoda posilní a 
zachová závislosť hospodárstiev združenia 
Mercosur od práve tej hospodárskej 
činnosti, ktorá vedie k odlesňovaniu; 
požaduje pozastavenie procesu 
uzatvárania dohody medzi EÚ a 
združením Mercosur, dokým do nej 
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nebudú začlenené záväzné, vymáhateľné 
a sankciami podložené ustanovenia na 
riešenie zmeny klímy, odlesňovania, straty 
biodiverzity a ochrany práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že EÚ nesmie 
uzatvoriť žiadnu dohodu o voľnom 
obchode, ktorá má nepriaznivé účinky na 
lesy, iné prírodné ekosystémy a ľudské 
práva vrátane práv pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. víta zásadu „neškodiť“, ako sa 
zdôrazňuje v oznámení o Európskej 
zelenej dohode; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zanalyzovala, do akej miery 
existujúce obchodné dohody priamo alebo 
nepriamo prispievajú k odlesňovaniu, 
degradácii lesov, ako aj ku konverzii a 
zhoršovaniu iných prírodných 
ekosystémov, a aby navrhla opatrenia na 
riešenie týchto škodlivých vplyvov tam, 
kde sa zistia, najmä zahrnutie záväzných, 
vynútiteľných a sankciami podložených 
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ustanovení na ochranu lesov, prírodných 
ekosystémov a ľudských práv do 
existujúcich obchodných dohôd, ktoré ešte 
takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. žiada Komisiu, aby prikročila k 
revízii ustanovení o ochrane lesov a k ich 
zahrnutiu do existujúcich obchodných 
dohôd, ktoré takéto ustanovenia ešte 
neobsahujú; požaduje pozastavenie týchto 
obchodných dohôd z dôvodu 
environmentálnej zodpovednosti EÚ, ak 
by partnerské krajiny takéto ustanovenia 
neakceptovali;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 355
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnúť záväzné a právne 
vynútiteľné ustanovenia týkajúce sa lesov, 
ekosystémov a ľudských práv do 
existujúcich obchodných dohôd, ktoré 
takéto ustanovenia ešte neobsahujú, alebo 
v ktorých takéto ustanovenia nie sú 
záväzné a právne vynútiteľné v praxi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia záväzných a právne 
vynútiteľných ustanovení o ochrane lesov, 
prírodných ekosystémov a ľudských práv 
do existujúcich obchodných dohôd, ktoré 
takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnúť záväzné a právne 
vynútiteľné ustanovenia na ochranu 
lesov, prírodných ekosystémov a ľudských 
práv do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia právne záväzných a 
vynútiteľných ustanovení o ochrane lesov 
a ľudských práv do existujúcich 
obchodných dohôd, ktoré takéto 
ustanovenia ešte neobsahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 360
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane 
lesov do existujúcich obchodných dohôd, 
ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú;

17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila 
možnosť zahrnutia záväzných a 
vynútiteľných ustanovení o ochrane lesov 
do existujúcich obchodných dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť súlad obchodnej politiky EÚ s 
cieľmi politík, ktoré nespôsobujú 
odlesňovanie, a to tým, že sa zabezpečí 
ochrana a obnova lesov a iných 
prírodných ekosystémov v krajinách 
obchodných partnerov a že sa súčasne 
budú chrániť ľudské práva, zabezpečí sa 
dobrá správa pôdy, podporí sa miestne 
živobytie a zachová sa kultúrna integrita 
pôvodného obyvateľstva, miestnych 
komunít a drobných poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že obchodná dohoda 
medzi EÚ a združením Mercosur je v 
rozpore so záväzkami EÚ v oblastiach 
boja proti zmene klímy, nulového 
odlesňovania a ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa závery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri 
rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch, prírodných 
ekosystémoch a v oblasti ľudských práv 
systematicky posudzovali ako súčasť 
posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných 
relevantných metód posudzovania, aby sa 
o týchto posúdeniach a ich záveroch 
diskutovalo so všetkými relevantnými 
zainteresovanými subjektmi, a aby sa bez 
zohľadnenia záverov týchto hodnotení 
neuzatvárali žiadne rokovania o 
obchodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa ávery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri 
rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch, prírodných 
ekosystémoch a v oblasti ľudských práv 
systematicky posudzovali ako súčasť 
posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných 
relevantných metód posudzovania, aby sa 
o týchto posúdeniach a ich záveroch 
diskutovalo so všetkými relevantnými 
zainteresovanými subjektmi, a aby sa bez 
zohľadnenia záverov týchto hodnotení 
neuzatvárali žiadne rokovania o 
obchodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa závery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri 
rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch, v iných prírodných 
ekosystémoch a na súvisiace porušovanie 
ľudských práv systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa žiadna obchodná 
dohoda neuzatvorila skôr, než všetky 
strany v plnej miere zohľadnia výsledky 
týchto posúdení; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa závery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri 
rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch, v prírodných 
ekosystémoch a v oblasti ľudských práv 
systematicky posudzovali ako súčasť 
posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných 
relevantných metód posudzovania a aby sa 
závery týchto hodnotení následne 
zohľadnili pri rozhodovaní o uzatváraní 
týchto dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch systematicky posudzovali 
ako súčasť posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť a iných relevantných metód 
posudzovania a aby sa závery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri 
rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa účinky obchodných dohôd na 
situáciu v lesoch a v oblasti ľudských práv 
systematicky posudzovali ako súčasť 
posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných 
relevantných metód posudzovania, pričom 
je nutné zaistiť zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán a to, aby sa závery 
týchto hodnotení zohľadnili pred 
uzatvorením týchto dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína význam primeraného 
prístupu k spravodlivosti, právnym 
prostriedkom nápravy a účinnej ochrane 
oznamovateľov v krajinách vyvážajúcich 
prírodných zdroje, aby sa zabezpečila 
efektívnosť všetkých právnych predpisov 
alebo iniciatív; ďalej vyzýva EÚ, aby 
zaviedla formálny a nezávislý 
mechanizmus riešenia sťažností, ktorý by 
umožnil občanom a miestnym 
zainteresovaným stranám účinne sa 
domáhať nápravy, a nástroj na riešenie 
potenciálnych negatívnych vplyvov na 
ľudské práva, a to najmä prostredníctvom 
uplatňovania mechanizmu urovnávania 
sporov medzi štátmi na ustanovenia o 
obchode a udržateľnom rozvoji v 
dohodách o voľnom obchode; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 369
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby chránili všetky osoby, ktoré sa 
zasadzujú za ochranu životného 
prostredia a lesov v EÚ a na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby rešpektovala 
zásadu subsidiarity pri tvorbe stratégie 
lesného hospodárstva EÚ; trvá na tom, že 
členské štáty majú ústrednú úlohu pri 
ochrane a obnove lesných ekosystémov, a 
to predovšetkým s ich schopnosťou 
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prispôsobiť sa veľkej rozmanitosti 
pôvodných európskych lesov a ich potrieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 372
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov v 
súlade s cieľmi európskej zelenej dohody 
a novej stratégie Európskej únie v oblasti 
biodiverzity;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 373
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula ciele v oblasti ochrany a 
obnovy lesných ekosystémov vrátane 
pôvodných európskych lesov; zdôrazňuje, 
že zalesňovanie môže pomôcť dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
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Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Sylwia 
Spurek, Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov; 
pripomína, že novo vysadené lesy nemôžu 
nahradiť primárne lesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégií 
EÚ v oblastiach lesného hospodárstva a 
biodiverzity na nasledujúce obdobie 
zahrnula záväzné ciele v oblasti ochrany a 
obnovy lesných ekosystémov vrátane 
prirodzených a primárnych európskych 
lesov a ich primerané financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
stratégie lesného hospodárstva EÚ na 
nasledujúce obdobie uskutočnila hĺbkové 
posúdenie vplyvov účinných opatrení v 
oblasti ochrany a obnovy lesných 
ekosystémov vrátane pôvodných 
európskych lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
členskými štátmi stanovila záväzné ciele v 
oblasti ochrany a obnovy lesných 
ekosystémov vrátane pôvodných 
európskych lesov a aby zaviedla 
mechanizmy na podporu tejto činnosti 
vrátane finančných nástrojov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 378
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane prirodzených, intaktných a starých 
európskych lesov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 379
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Ulrike Müller, Andreas Glück, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce 
obdobie zahrnula záväzné ciele v oblasti 
ochrany a obnovy lesných ekosystémov 
vrátane pôvodných európskych lesov;

19. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
stratégie lesného hospodárstva EÚ na 
nasledujúce obdobie zaistila plnenie 
existujúcich cieľov v oblasti ochrany a 
obnovy lesných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že nezákonná ťažba 
dreva je zaužívanou praxou nielen v 
tretích krajinách, ale aj v EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby rozhodne 
konali s cieľom predchádzať nezákonnej 
ťažbe dreva a bojovať proti nej, a to 
najmä s cieľom chrániť posledné staré 
lesné porasty v Európe, a to aj 
presadzovaním existujúcich právnych 
predpisov EÚ, a teda uplatňovaním 
primeraných, odrádzajúcich a účinných 
sankcií v prípadoch porušenia práva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
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Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
európsky systém skúmania a ochrany 
lesov založený na monitorovacom systéme 
používajúcom GNSS (Galileo a 
Copernicus) a pozemné siete s cieľom 
monitorovať činnosti vyplývajúce z ťažby 
dreva na vjazdoch do areálov podnikov 
spracúvajúcich drevo a na výjazdoch z 
nich; domnieva sa, že tento systém by mal 
používať zariadenia na monitorovanie 
legálnej ťažby dreva a informácií 
získaných z podnikov spracúvajúcich 
drevo a z obchodných podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
lesného hospodárstva EÚ začlenila 
návrhy riešení endemického rizika, ktoré 
prinášajú invazívne druhy a importované 
choroby spojené s globalizáciou obchodu 
a zintenzívnením globálnych obchodných 
a ľudských tokov; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 383
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. požaduje vytvorenie politiky a 
finančných stimulov pre režim 
neintervenčného hospodárenia v 
najhodnotnejších lesných oblastiach EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, v 
príslušných odvetviach vrátane 
finančného sektora a sektora 
poisťovníctva na činnosti, ktoré nevedú k 
odlesňovaniu, degradácii lesov a konverzii 
a degradácii ostatných prírodných 
ekosystémov; v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby bezodkladne prijala 
vymedzenie hospodárskych činností EÚ, 
ktoré podstatne poškodzujú životné 
prostredie, v rámci taxonomického 
nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu; 
domnieva sa, že je tiež potrebné zaviesť 
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vynútiteľný európsky právny rámec, 
ktorým sa finančný sektor zaviaže 
zabezpečiť, aby investície a financovanie 
neumožňovali ani nepodporovali 
odlesňovanie, degradáciu a konverziu 
lesov či porušovanie ľudských práv; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu; 
zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
povinnú náležitú starostlivosť o riziko 
odlesňovania pre finančný sektor s 
cieľom zabezpečiť, aby neumožňoval 
odlesňovanie, degradáciu lesov, konverziu 
a degradáciu ekosystémov alebo 
porušovanie ľudských práv, a aby k týmto 
javom ani neprispieval.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu; 
domnieva sa tiež, že je potrebné zaviesť 
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povinnú náležitú starostlivosť o riziko 
odlesňovania pre finančný sektor s 
cieľom zabezpečiť, aby neumožňoval 
odlesňovanie, konverziu a degradáciu 
ekosystémov alebo porušovanie ľudských 
práv, a aby k týmto javom ani 
neprispieval;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu, a 
tiež považuje za potrebné zaviesť povinnú 
náležitú starostlivosť o riziko 
odlesňovania pre finančný sektor s 
cieľom zabezpečiť, aby neumožňoval 
odlesňovanie, konverziu a degradáciu 
ekosystémov alebo porušovanie ľudských 
práv, a aby k týmto javom ani 
neprispieval;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Róża Thun und Hohenstein, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré propagujú udržateľné a 
viacúčelové obhospodarovanie lesa a tak 
nevedú k odlesňovaniu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu;

20. považuje za potrebné presmerovať 
finančné toky, súkromné aj verejné, na 
činnosti, ktoré nevedú k odlesňovaniu; 
zdôrazňuje význam propagovania 
udržateľného biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že EÚ musí prijať 
naliehavé opatrenia na zlepšenie 
právnych predpisov regulujúcich jej 
finančný sektor s cieľom zabrániť 
akejkoľvek podpore činností súvisiacich s 
odlesňovaním, degradáciou lesov, 
konverziou alebo degradáciou prírodných 
ekosystémov a súvisiacim porušovaním 
ľudských práv, ako aj akémukoľvek zisku 
z takýchto činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila a 
zaviedla stimulačné mechanizmy pre 
malých poľnohospodárov a miestne 
komunity s cieľom zachovať a zlepšiť 
ekosystémové služby a produkty získané 
prostredníctvom udržateľného lesného 
hospodárstva a poľnohospodárstva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 393
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby Fond na spravodlivú 
transformáciu bol prijatý a realizovaný v 
súlade so zásadou Európskej zelenej 
dohody „neškodiť“ a aby nezvyšoval tlak 
na svetové, a to aj európske, lesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Európsku úniu, aby 
pridelenie finančných grantov na podporu 
producentských krajín podmienila 
vykonávaním funkčného systému 
záväzných plánov obhospodarovania lesov 
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a iných príslušných nástrojov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 395
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. víta plán Komisie podporovať 
partnerské krajiny pri navrhovaní 
a vykonávaní politík a nástrojov, ktoré 
dokážu zlepšiť správu pôdy a lesov (napr. 
fiškálne politiky, ekologické účtovníctvo, 
zelené dlhopisy, platby za systémy 
ekosystémových služieb);

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 396
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť 
investície a podporu dodržiavaním týchto 
prvkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali prvky 
týkajúce sa lesov a ľudských práv do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážili možnosť, aby prioritou v 
investíciách bola ochrana lesov a 
ekosystémov a súvisiacich ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
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Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť 
investície a podporu dodržiavaním týchto 
prvkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali prvky 
týkajúce sa lesov a ľudských práv do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážili možnosť, aby prioritou v 
investíciách bola ochrana lesov a 
ekosystémov a súvisiacich ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť investície 
a podporu dodržiavaním týchto prvkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali prvky 
týkajúce sa lesov a ľudských práv do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážili, či je potrebné podmieniť investície 
a podporu dodržiavaním týchto prvkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť 
investície a podporu dodržiavaním týchto 
prvkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali prvky 
týkajúce sa lesných ekosystémov a 
ľudských práv do rozvojových politík a 
všetkých investičných a podporných 
programov zameraných na producentské 
krajiny a aby investície a podporu 
podmienili dodržiavaním týchto prvkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Nikolaj Villumsen

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť 
investície a podporu dodržiavaním týchto 
prvkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali prvky 
týkajúce sa lesov a ľudských práv do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny; a aby  
investície a podporu podmienili 
dodržiavaním týchto prvkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Milan Brglez, Sylwia Spurek, 
Rovana Plumb, Alessandra Moretti, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Maria Arena, Delara 
Burkhardt, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov a 
ľudských práv do rozvojových politík a 
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investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť investície 
a podporu dodržiavaním týchto prvkov;

všetkých investičných a podporných 
programov zameraných na producentské 
krajiny a aby zvážila, či je potrebné 
podmieniť investície a podporu 
dodržiavaním týchto prvkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do 
rozvojových politík a všetkých 
investičných a podporných programov 
zameraných na producentské krajiny a aby 
zvážila, či je potrebné podmieniť investície 
a podporu dodržiavaním týchto prvkov;

21. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 403
María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína, že v dôsledku zmeny 
klímy sa očakáva zvýšenie rizika 
prírodných požiarov; zdôrazňuje preto, že 
je potrebné výrazne posilniť prevenciu a 
pripravenosť prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce na nástrojoch 
včasného varovania, odolnosti voči 
katastrofám a opatreniach na zmiernenie 
rizika;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby podpora, ktorú EÚ poskytuje na 
politiky týkajúce sa poľnohospodárstva, 
infraštruktúry, ťažby, miest, prímestských 
oblastí a vidieka v partnerských krajinách 
neprispievala k odlesňovaniu a degradácii 
lesov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 405
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nicolae 
Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. víta monitorovaciu činnosť 
Európskeho informačného systému o 
lesných požiaroch (EFFIS); vyzýva 
Komisiu, aby využila svoje odborné 
znalosti a rozšírila využívanie satelitného 
systému Copernicus REDD+ na podporu 
globálneho monitorovania rizík spojených 
s lesom a odlesňovania v spolupráci s 
tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Michal Wiezik, Sirpa Pietikäinen, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili 
vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali konkrétne kroky na 
zharmonizovanie údajov a zlepšenie 
dostupnosti informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie a 
posudzovanie lesov, a aby zabezpečili, aby 
sa informácie šírili vo forme, ktorá je 
prístupná, užívateľsky prívetivá a 
zrozumiteľná pre verejnosť, spotrebiteľov a 
súkromný sektor, a ktorá je pripravená na 
to, aby ju použili tvorcovia politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Martin Häusling

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili 
vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

22. vyzýva Komisiu, aby prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie svetových a 
európskych lesov a zabezpečila, aby sa 
tieto informácie šírili vo forme, ktorá je 
prístupná a zrozumiteľná pre regulačné 
orgány a orgány presadzovania práva, 
verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Anna Zalewska
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili 
vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

22. vyzýva Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili 
vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 409
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby prijala 
konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti 
informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili 
vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali konkrétne kroky na zlepšenie 
dostupnosti informácií a údajov získaných 
prostredníctvom existujúcich a nových 
nástrojov na monitorovanie lesov a 
zabezpečili, aby sa tieto informácie šírili vo 
forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná 
pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný 
sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nicolae 
Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
spoluprácu s tretími krajinami 
prostredníctvom technickej pomoci, 
výmeny informácií a osvedčených 
postupov v oblasti zachovania, ochrany a 
udržateľného využívania lesov, a aby 
osobitne uznala iniciatívy zamerané na 
udržateľnosť, ktoré vykonáva súkromný 
sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby prispievala k 
výmene inovatívnych postupov EÚ 
v oblasti obehového hospodárstva, 
udržateľného biohospodárstva, energie 
z obnoviteľných zdrojov, inteligentného 
poľnohospodárstva a iných relevantných 
oblastí s inými krajinami.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 412
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že nezávislé 
monitorovanie a zdieľanie informácií majú 
zásadný význam pre zlepšenie správy a 
uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa 

23. zdôrazňuje, že nezávislé 
monitorovanie a zdieľanie informácií majú 
zásadný význam pre zlepšenie správy a 
uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa 
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zastavenia odlesňovania v partnerských 
krajinách; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila 
finančnú a technickú podporu pre 
partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť 
tieto ciele a pomôcť im rozvíjať odborné 
znalosti potrebné na zlepšovanie 
miestnych štruktúr lesného hospodárstva 
a zodpovednosti zaň;

zastavenia odlesňovania v partnerských 
krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 413
Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že nezávislé 
monitorovanie a zdieľanie informácií majú 
zásadný význam pre zlepšenie správy a 
uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa 
zastavenia odlesňovania v partnerských 
krajinách; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila 
finančnú a technickú podporu pre 
partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť tieto 
ciele a pomôcť im rozvíjať odborné 
znalosti potrebné na zlepšovanie miestnych 
štruktúr lesného hospodárstva 
a zodpovednosti zaň;

23. zdôrazňuje, že dôveryhodné 
monitorovanie lesov a zdieľanie informácií 
o nich majú zásadný význam pre zlepšenie 
správy lesov a uľahčenie plnenia záväzkov 
týkajúcich sa zastavenia odlesňovania v 
partnerských krajinách; vyzýva EÚ, aby 
zintenzívnila finančnú a technickú podporu 
pre partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť 
tieto ciele a pomôcť im rozvíjať odborné 
znalosti potrebné na zlepšovanie miestnych 
štruktúr lesného hospodárstva 
a zodpovednosti zaň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že nezávislé 
monitorovanie a zdieľanie informácií majú 
zásadný význam pre zlepšenie správy a 

23. zdôrazňuje, že spoľahlivé 
monitorovanie a zdieľanie informácií majú 
zásadný význam pre zlepšenie správy a 
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uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa 
zastavenia odlesňovania v partnerských 
krajinách; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila 
finančnú a technickú podporu pre 
partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť tieto 
ciele a pomôcť im rozvíjať odborné 
znalosti potrebné na zlepšovanie miestnych 
štruktúr lesného hospodárstva 
a zodpovednosti zaň;

uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa 
zastavenia odlesňovania v partnerských 
krajinách; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila 
finančnú a technickú podporu pre 
partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť tieto 
ciele a pomôcť im rozvíjať odborné 
znalosti potrebné na zlepšovanie miestnych 
štruktúr lesného hospodárstva 
a zodpovednosti zaň;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 415
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. odporúča, aby Komisia naďalej 
podporovala rozvoj globálnych (napríklad 
globálneho informačného systému o 
prírodných požiaroch) a regionálnych 
(napríklad Európskeho informačného 
systému o lesných požiaroch) 
informačných systémov na monitorovanie 
dôsledkov lesných požiarov, a to s cieľom 
pomôcť pri ochrane lesov pred požiarmi a 
poskytovať nástroje na podporu zvládania 
lesných požiarov, od vnútroštátnej až po 
celosvetovú úroveň;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 416
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. žiada, aby Únia vyhodnotila a 
prehodnotila finančnú a technickú pomoc 
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pre partnerské krajiny, ktoré uplatňujú 
čestné politiky, a to s cieľom pomôcť im s 
plnením ich cieľov a pomôcť im s 
rozvojom odborných znalostí potrebných 
na posilnenie miestnych štruktúr lesnej 
správy a so zvýšením zodpovednosti 
jednotlivých aktérov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila globálnu informovanosť o 
význame udržateľného obhospodarovania 
lesov, ktoré pomáha znižovať 
odlesňovanie a degradáciu lesov a 
pomáha pri podnecovaní hospodárskeho 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. zdôrazňuje, že Komisia by sa mala 
podľa potreby zamerať na predchádzanie 
nezákonnej ťažbe rozšírením metodiky 
EUTR a FLEGT na poľnohospodárske 
výrobky, ak je to vhodné; konštatuje, že 
približne 80 % globálneho odlesňovania je 
spôsobených poľnohospodárstvom, a 
preto sa domnieva, že normy a systémy 
certifikácie by sa mali zameriavať na 
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tento sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. konštatuje, že na celosvetovej 
úrovni je hlavnou hnacou silou 
odlesňovania a degradácie lesov chudoba; 
uznáva a podporuje závery FAO, v 
ktorých sa uvádza, že v boji proti chudobe 
je dôležité globálne udržateľné využívanie 
pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 24 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24d. zdôrazňuje pozitívnu úlohu 
európskeho lesníckeho priemyslu pri 
presadzovaní globálnych noriem trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov; 
domnieva sa, že európske priemyselné 
odvetvia, MSP a mikropodniky v odvetví 
lesného hospodárstva by mali zohrávať 
kľúčovú úlohu v dialógu s partnerskými 
krajinami o tom, ako ďalej podporovať 
udržateľnosť v celom hodnotovom 
reťazci; 

Or. en


