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Módosítás 1
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

1. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni 
európai erdészeti stratégiának teljes 
mértékben összhangban kell lennie az 
európai zöld megállapodással és egy 
ambiciózus uniós biodiverzitási 
stratégiával; kitart az Európai Unió 
Bíróságának határozata mellett1a, 
amelyben elismeri, hogy az erdei 
ökoszisztémák az uniós természeti 
örökségek elválaszthatatlan részét 
képezik, és ami alapján az Európai Unió 
intézkedéseket hozhat, és ekképp 
tiszteletben tartja mind a tagállamok, 
mind az Európai Unió hatáskörét; rámutat 
arra, hogy számos uniós szakpolitika 
hatással van az erdőkre és az erdőalapú 
ágazatra, és szorosabb ágazatközi 
koordinációt igényel;

_________________
1a A Bíróság 1999. február 25-i ítélete. 
Európai Parlament kontra az Európai 
Unió Tanácsa. C-164/97. és C-165/97. sz. 
egyesített ügyek, ECLI:EU:C:1999:99.

Or. en

Módosítás 2
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
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jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

jogalapja, mivel az erdészeti politika 
elsődlegesen a tagállamok hatáskörbe 
tartozik; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel; 
megjegyzi, hogy az innováció 
ösztönzésének és az erdőalapú iparágakba 
való beruházásnak előfeltétele a koherens 
és stabil szabályozási környezet;

Or. en

Módosítás 3
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt 
igényel;

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy az 
uniós szakpolitikák negatív hatást 
gyakoroltak az erdőkre és az erdőalapú 
ágazatra, többek között azáltal, hogy 
hozzájárultak az elnéptelenedés 
problémájához számos régióban; úgy véli, 
hogy az erdőket más politikák, például a 
mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és 
vidékfejlesztési politikák révén kell 
megvédeni, valamint az állami 
beruházásra vonatkozó korlátozások 
megszüntetésével;

Or. pt

Módosítás 4
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

1. üdvözli a Bizottság azon döntését, 
hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló 
biodiverzitási stratégiára építve új uniós 
erdészeti stratégiát készít; rámutat arra, 
hogy számos jelenlegi uniós szakpolitika 
érinti az erdőket és az erdőalapú ágazatot, 
ezért szorosabb ágazatközi szakpolitikai 
integrációt igényel az éghajlatváltozási, 
biodiverzitási, erdészeti, mezőgazdasági és 
ipari szakpolitikák között;

Or. en

Módosítás 5
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

1. hangsúlyozza, hogy az erdei 
ökoszisztéma az európai természeti 
örökség része, amely felett az Unió 
hatáskörrel rendelkezik, valamint hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra; ezért 
ismételten hangsúlyozza, hogy szorosabb 
ágazatközi koordinációra és a vonatkozó 
politikák nagyobb mértékű integrációjára 
van szükség mind uniós szinten, mind a 
tagállamokkal;

Or. it

Módosítás 6
Markus Buchheit

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt 
igényel;

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra;

Or. de

Módosítás 7
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt 
igényel;

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
politika elsődlegesen nemzeti hatáskörbe 
tartozik, rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra;

Or. en

Módosítás 8
Manuel Bompard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós 
erdészeti politikának nincs konkrét 
jogalapja; rámutat azonban arra, hogy 
számos uniós szakpolitika hatással van az 
erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és 
szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

1. hangsúlyozza, hogy noha az 
erdészeti politika alapvetően továbbra is 
nemzeti hatáskörbe tartozik, számos uniós 
szakpolitika hatással van az erdőkre és az 
erdőalapú ágazatra, és a szerződések 
191. cikke értelmében szorosabb 
ágazatközi koordinációt igényel;
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Or. fr

Módosítás 9
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. az új uniós erdészeti stratégia 
kulcsfontosságú célkitűzései tekintetében 
támogatja az európai zöld megállapodást, 
különös tekintettel az erdők 
helyreállítására, megőrzésére és 
védelmére, annak érdekében, hogy 
lehetővé tegye a természetes erdősítést, 
amely különféle fafajtákat részesít 
előnyben Európa-szerte a nekik megfelelő 
területeken, hogy segítsen növelni a CO2 
fákban és talajban való tárolását, 
valamint csökkenteni az erdőtüzek 
előfordulását és kiterjedését;

Or. en

Módosítás 10
Tomas Tobé

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó új európai erdészeti stratégia 
előterjesztésére irányuló bizottsági 
kezdeményezést; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy egy új stratégiának 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
a szubszidiaritás elvét, és ennek 
megfelelően alulról felfelé történő 
megközelítést kell alkalmaznia, és a 
nemzeti és iparági szakértelemre, valamint 
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a helyi eljárási ismeretekre kell építenie;

Or. en

Módosítás 11
Patrizia Toia

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az ágazat szerint 
az erdőalapú iparágak – az erdészettől a 
papíriparig – kiterjedt értékláncai 
majdnem 4 millió munkahely 
teremtéséhez járultak hozzá, amelyek a 
feldolgozóiparból származó teljes uniós 
hozzáadott érték mintegy 8%-át teszik ki;

Or. it

Módosítás 12
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság új erdészeti 
stratégia bevezetésére irányuló döntését, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
erdészeti stratégiának teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás 
elvét;

Or. en

Módosítás 13
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
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1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza egy holisztikus és 
konzisztens erdészeti stratégia 
szükségességét, amely erősíti és 
hasznosítja az erdők multifunkcionális 
szerepét, valamint az erdőalapú ágazatot 
az EU-ban;

Or. en

Módosítás 14
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az új erdészeti 
stratégia a fenntarthatóság három 
alappillérén, a környezeti, gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóságon alapuljon;

Or. en

Módosítás 15
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 

2. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparágak hozzájárulhatnak a szén-dioxid-
intenzív nyersanyagok erdőalapú 
alternatívákkal történő felváltásához; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezek a 
hozzájárulások kompromisszumokkal 
járnak, mivel az erdőalapú alternatívák 
termelése, valamint a faanyag iránti 
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megállapodás céljainak eléréséhez; megnövekedett kereslet erdőirtáshoz, 
nagyarányú földszerzéshez és az élőhelyek 
károsodásához vezethet, ami kihat az 
erdők szén-dioxid-leválasztási képességére 
is; úgy véli, hogy csak a valóban megújuló 
energiaforrások támogatása révén lehet 
leküzdeni ezt az ellentmondást, amellyel a 
Bizottság által javasolt jövőbeli 
stratégiának foglalkoznia kellene;

Or. it

Módosítás 16
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulhatnak 
Európa dekarbonizálásához azáltal, hogy a 
szén-dioxid-intenzív nyersanyagokat és 
fosszilis energiát erdőalapú alternatívákkal, 
például fenntartható módon termelt 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez; 
elismeri ugyanakkor a fa iránti növekvő 
keresletből eredő kihívásokat, ideértve a 
vadon élő állatok kritikus élőhelyeinek 
pusztítását és az erdőkben tárolt CO2-t, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy e kérdésekre 
fordítson megfelelő figyelmet a jövőbeni 
stratégiában, megkönnyítve eközben a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérését;

Or. en

Módosítás 17
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulhatnak a 
szén-dioxid-intenzív nyersanyagok 
erdőalapú alternatívákkal történő 
felváltásához; elismeri ugyanakkor az 
anyagokhoz, energiához és 
biogazdasághoz szükséges fa iránti 
növekvő keresletből eredő kihívásokat és 
ellentétes irányú hatásokat, ami 
feszültséget teremt az erdei biomassza 
rendelkezésre állása miatt 
fenntarthatónak tartott kitermelés 
szintjével, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
e kihívásokra fordítson megfelelő 
figyelmet az új erdészeti stratégia 
kidolgozásakor;

Or. en

Módosítás 18
Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez; 
emlékeztet ugyanakkor arra, hogy ezek az 
erdőalapú alternatívák környezeti 
szempontból nem semlegesek, valamint 
hatással vannak a levegő minőségére és a 



PE648.616v01-00 12/58 AM\1201856HU.docx

HU

polgárok egészségére;

Or. it

Módosítás 19
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat – például 
az acélt – hatékony és tartós erdőalapú 
alternatívákkal váltják fel, és ezáltal 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; hangsúlyozza a helyi 
ökoszisztémákat figyelembe vevő, 
különféle fafajtákkal történő újraerdősítés 
fontosságát, mivel az európai fafajták 
42%-át a kipusztulás fenyegeti;

Or. fr

Módosítás 20
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
erdőalapú iparágak nem járulnak hozzá a 
szén-dioxid-intenzív nyersanyagok és 
fosszilis energia erdőalapú alternatívákkal, 
például biogázzal és bioüzemanyaggal 
történő felváltásához, épp ellenkezőleg, 
kiemeli, hogy a bioüzemanyagok 
előállítása, feldolgozása és szállítása 



AM\1201856HU.docx 13/58 PE648.616v01-00

HU

megállapodás céljainak eléréséhez; jelentős mennyiségű CO2 légkörbe történő 
kibocsátásával jár; kiemeli továbbá, hogy 
a bioüzemanyagok előállítása az erdők 
kárára történik;

Or. en

Módosítás 21
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú megújuló 
alternatívákkal, például textilekkel, 
vegyipari termékkel, építési és 
csomagolóanyagokkal, valamint biogázzal 
és bioüzemanyaggal váltják fel, és ezáltal 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 22
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal váltják 
fel; ilyenek például az építőanyagok, az új 
innovatív vegyipari termékek, a 
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Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

műanyagok, a textilek, a biogáz és a 
bioüzemanyag, és ezáltal segítenek a 
Párizsi Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak elérésében;

Or. en

Módosítás 23
Sandra Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparágnak hozzá kell járulnia a 
dekarbonizáláshoz azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát fokozatosan megújuló 
alternatívákkal váltja fel, és ezáltal 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
ökológiai egyensúlyra való törekvésben;

Or. pt

Módosítás 24
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például 
biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, 
és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez;

2. megjegyzi, hogy az európai 
erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-
dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát fenntartható erdőalapú 
alternatívákkal, például bioalapú 
termékekkel, biogázzal és 
bioüzemanyaggal váltják fel, és ezáltal 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás céljainak 
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eléréséhez;

Or. en

Módosítás 25
Tomas Tobé

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a fenntartható és aktív 
erdőgazdálkodásnak a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésében és az EU 
körforgásos biogazdaságában betöltött 
alapvető szerepét; külön megjegyzi, hogy 
az erdőgazdálkodás alá vont erdők nagy 
kapacitással rendelkeznek a szén-dioxid 
megkötésére, az erdőalapú termékek pedig 
magukban rejtik annak lehetőségét, hogy 
felváltsák a fosszilis üzemanyagokat; ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy a 
stratégiának a teljes értékláncban 
támogatnia kell az innovációt, többek 
között a helyes gyakorlatok 
megosztásának elősegítése és egy 
versenyképes szabályozási környezet 
biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 26
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a faenergia 
hozama igen gyenge, és hogy a fosszilis 
energiával történő helyettesítése növeli a 
CO2-kibocsátást; ebből kifolyólag úgy véli, 
hogy nem ez a megfelelő válasz a globális 
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felmelegedés elleni hatékony küzdelem 
tekintetében; megjegyzi, hogy a körkörös 
gazdasággal összhangban szigorúan csak 
a hulladék pelletté történő feldolgozása 
tud erényes politikai keretek között 
megszilárdulni;

Or. fr

Módosítás 27
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú 
termékek helyettesítő hatása nem 
kompenzálhat az őshonos és elsődleges 
erdők eltűnéséért, amelyek 
pótolhatatlanok, és amelyeket jogi és 
ösztönző eszközök révén meg kell védeni;

Or. en

Módosítás 28
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
és aktív erdőgazdálkodás hozzájárul az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
ahhoz való alkalmazkodáshoz, növeli az 
energiabiztonságot, munkahelyeket teremt 
az erdőalapú értékláncban és elősegíti a 
gazdasági növekedést;

Or. en
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Módosítás 29
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. aggodalmát fejezi ki az EU-ban 
való illegális fakitermelés miatt; elismeri, 
hogy szinte már valamennyi elsődleges 
őshonos erdő eltűnt; elismeri, hogy nem 
csak az erdők veszélyeztetettek, hanem az 
illegális fakitermelés kapcsán már 
erdészeket is ért erőszak; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak sürgős intézkedéseket ezekben a 
kérdésekben szoros nyomon követés és a 
meglévő uniós jogszabályok érvényesítése 
és új intézkedések bevezetése révén az 
illegális fakitermelés megakadályozása, a 
felelősök elszámoltatása és az erdészek 
elnyomásának megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja az Európai Uniót, hogy 
ismerje el az erdőt a közjavak egyikeként, 
erősítse meg az erdészeti 
közszolgáltatásokat és javítsa az erdészeti 
munkavállalók és favágók 
munkakörülményeit;

Or. fr

Módosítás 31
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Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza a fenntartható 
erdészeti gyakorlatok létfontosságú 
szerepét a szénmegkötésben és a 
biodiverzitás megőrzésben; hangsúlyozza 
ezenkívül a levegő- és vízminőség, 
valamint a talajrétegek ellátása, továbbá a 
talajerózió és az árvizek (és ezáltal a 
természeti katasztrófák) kockázatának 
csökkentése szempontjából megmutatkozó 
előnyöket, amelyekből a helyi közösségek 
és a mezőgazdaság egyaránt profitálnak; 

Or. fr

Módosítás 32
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú 
iparágaknak részt kell venniük elsődleges 
forrásuk védelmében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Unió területének 10%-a 
kedvező feltételekkel rendelkezne a 
nagyarányú erdősítéshez, és így javíthatná 
a szénelnyelési kapacitást, feltéve, hogy a 
helyi ökoszisztémáknak megfelelő fajok 
telepítésére kerül sor; ismételten kéri a 
Bizottságot, hogy fogadjon el az EU és 
tagállamai számára jogilag kötelező erejű 
célokat a védett szárazföldi és tengeri 
területek legalább 30%-os arányának 
elérése, valamint a károsodott 
ökoszisztémák legalább 30%-ának 2030-ig 
történő helyreállítása érdekében1a;
_________________
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1a Az Európai Parlament állásfoglalása 
(2020. január 16.) a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény részes felei konferenciájának 
15. üléséről (COP 15) (2019/2824(RSP)), 
10. bekezdés.

Or. fr

Módosítás 33
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. hangsúlyozza, hogy az intenzív 
erdőgazdálkodás összeegyeztethetetlen az 
európai célkitűzésekkel, nevezetesen az 
éghajlatváltozás, a biodiverzitás és a szén-
dioxid-semlegesség égető kérdéseivel; e 
tekintetben felszólít a tarvágás szigorú 
szabályozására a 0,5 hektár feletti 
parcellák esetében; hangsúlyozza a 
tarvágás katasztrofális hatásait a 
biodiverzitás, a talaj tömörödése, valamint 
a lakosok és turisták számára 
megnyilvánuló vonzerő tekintetében is; 
felszólít az állomány természetes 
regenerálódásán alapuló 
erdőgazdálkodásra való átállásra a 
fakitermelési technológiák „észszerű 
mértékben megvalósuló gépesítésével”;

Or. fr

Módosítás 34
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2f. hangsúlyozza, hogy a túlzott 
fakitermelés felelős számos faj 
eltűnéséért; felhívja a figyelmet a 
FunDivEUROPE elnevezésű, 
együttműködésen alapuló európai 
projektre, amely 29 kutatócsoportot 
tömörít magában hat európai ország 
erdejeinek 200 parcellájáról származó 
adatokkal, valamint a más hasonló típusú 
tanulmányokra; hangsúlyozza, hogy e 
tanulmányok igazolják a biotikus 
homogenizáció negatív hatását az erdők 
azon képességére, hogy többszörös 
ökoszisztémás előnyöket biztosítsanak; 
hangsúlyozza, hogy javasolják az 
egzotikus fajok betelepítésének elkerülését 
és változatosabb fafajták igénybevételét az 
erdőültetvényeknél az erdők 
multifunkcionalitásának előnyben 
részesítése érdekében, lehetővé téve ezáltal 
a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi követelmények hármasának 
való megfelelést;

Or. fr

Módosítás 35
Manuel Bompard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
értéknövelő újrahasznosításon átesett1a, 
illetve bioalapú termékeket; felszólítja az 
Európai Uniót, hogy ügyeljen arra, hogy 
a biológiai eredetű anyagok, valamennyi 
fahulladékot is ideértve, visszakerüljenek 
az értékláncba, környezettudatos 
tervezésre ösztönözve, növelve az 
újrafeldolgozási célokat és a termékek 
esetében előnyben részesítve a faalapú 
másodnyersanyagok használatát, mielőtt 
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azokat életciklusuk végén elégetnék;
_________________
1a Melléktermékek, hulladékanyagok, 
haszontalan vagy nem kívánatos termékek 
új, jobb minőségű és magasabb környezeti 
értékkel bíró anyagokká és termékekké 
való átalakításának folyamata.

Or. en

Módosítás 36
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megjegyzi, hogy a biológiai 
sokféleséget mutató erdők, a fenntartható 
módon kezelt erdőalapú ágazat és a 
körforgásos biogazdaság fontos szerepet 
játszik az európai zöld megállapodás 
céljainak elérésében; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy közbeszerzés és 
beruházási támogatás révén támogassák az 
újrafeldolgozható és fenntartható 
forrásból származó, a természetes 
erőforrás elérhetőségének korlátain belül 
és az erdők szén-dioxid-megkötő 
szerepének védelme mellett előállított 
bioalapú termékeket;

Or. en

Módosítás 37
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. elismeri a fenntartható erdőalapú 
iparág fontosságát a körforgásos 
biogazdaság számára; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy közbeszerzés és 
beruházási támogatás révén támogassák a 
biztonságos, fenntartható és 
újrafeldolgozható, bioalapú termékeket; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy ennek az 
erdők szén-dioxid-megkötő szerepének 
fokozásához kell vezetnie nem csak a fa, 
hanem a talaj vonatkozásában is, amelyet 
leginkább beavatkozástól mentes 
területeken lehet elérni, valamint 
fenntartható erdőgazdálkodás 
folytatásával az erdőgazdálkodás alá vont 
erdőkben;

Or. en

Módosítás 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket; hangsúlyozza, hogy 
az ágazatnak a fejlődéshez mindenekelőtt 
stabil és hosszú távú szabályozási 
feltételekre van szüksége a rövidtávú 
támogatási intézkedések helyett;

Or. en

Módosítás 39
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

Or. en

Módosítás 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. hangsúlyozza az európai és 
globális erdőállomány megőrzésének és a 
körforgásos biogazdaság ösztönzésének 
fontosságát; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható, 
fenntartható és bioalapú termékeket;

Or. it

Módosítás 41
Markus Buchheit

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megállapítja, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú európai termékeket;
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Or. de

Módosítás 42
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható 
bioalapú termékeket;

Or. en

Módosítás 43
Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
közbeszerzés és beruházási támogatás 
révén támogassák az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket;

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú 
iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő 
hajtóereje; olyan programok létrehozását 
javasolja, amelyek segítenek a 
tagállamoknak az újrafeldolgozható és 
bioalapú termékeket támogató politikák 
bevezetésében;

Or. pt

Módosítás 44
Tomas Tobé

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy 1990 és 2015 
között Görögország méretével megegyező 
mértékben nőtt az erdővel borított 
területek kiterjedése az EU-ban, részben a 
természetes növekedésnek, részben pedig 
az erdőtelepítésnek köszönhetően; 
megjegyzi továbbá, hogy az erdőipar több 
mint 3 millió embert foglalkoztat, és hogy 
az Unióban felhasznált megújuló energia 
mintegy fele fából származik; ezzel 
összefüggésben elismeri az erdőipar 
pozitív gazdasági, társadalmi és környezeti 
hozzájárulásait, és úgy véli, hogy az 
erdészeti stratégiának az innovációba és a 
technológiai fejlesztésekbe való további 
beruházásokra kell ösztönöznie;

Or. en

Módosítás 45
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az 
erdőgazdálkodás alá vont erdők esetében 
a biodiverzitás védelmét és a fajok 
sokféleségét szem előtt tartó módon kezelt 
erdők ellenállóbbak az olyan éghajlati 
hatásokkal szemben, mint a tüzek, a 
szárazságok és az évszaknak nem 
megfelelő események, és ezért a jövőre 
nézve fontos beruházásnak minősülnek 
nem csak a közösségek és a természet, 
hanem az erdőgazdaságok számára is;

Or. en

Módosítás 46
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Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy az erdők és az 
erdőalapú ágazat jelentősen hozzájárul a 
körforgásos biogazdaság kialakításához 
az EU-ban, a fenntartható módon kezelt 
erdők pedig létfontosságú szerepet 
játszanak az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben és a klímasemlegesség 2050-
ig történő elérésében;

Or. en

Módosítás 47
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy az EU-nak az a 
képessége, hogy hasznosítsa a megújuló 
biológiai forrásokban rejlő lehetőségeket, 
valamint az e források és a 
hulladékáramok olyan hozzáadott értékkel 
rendelkező termékekké alakítása, mint a 
takarmány, a bioalapú termékek és a 
bioenergia, az élelmiszer, a rostpép és a 
papírtermékek, továbbá a vegyipar, a 
biotechnológia és az energiaipar egyes 
részei jelentik majd a különbséget a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésében;

Or. en

Módosítás 48
Manuel Bompard
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú termékek és 
a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-
dioxid-tárolás növelésére;

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a hosszú élettartamú 
faalapú termékek és a faszerkezetek 
hatékony eszközök a szén-dioxid-tárolás 
növelésére; felhívja a tagállamokat, hogy 
épületkategóriánként értékeljék a 
környezeti és energiateljesítményt az 
építkezések és felújítások során leginkább 
éghajlatbarát megoldások azonosítása 
érdekében; javasolja a fára és egyéb 
szerves anyagokra (kenderre, szalmára) 
vonatkozó 50%-os célkitűzés 
meghatározását 2022-re a középületek 
esetében, valamint a fa használatának 
szélesebb körű fenntartását a közhasznú 
munkák során; felhívja a Bizottságot, 
hogy fogalmazzon meg erre irányuló 
ajánlásokat az év végére várt felújítási 
tervében;

Or. fr

Módosítás 49
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú termékek és 
a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-
dioxid-tárolás növelésére;

4. felszólít az uniós biogazdasági 
stratégia végrehajtására; ösztönzi a fa 
környezetbarát nyersanyagként való 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
faalapú termékek és a faszerkezetek 
hatékony eszközök a szén-dioxid-tárolás 
növelésére és az üvegházhatás helyettesítő 
hatásának létrehozására; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az erdőalapú 
iparág számára elérhetők legyenek a 
faalapú nyersanyagok;
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Or. en

Módosítás 50
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú termékek és 
a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-
dioxid-tárolás növelésére;

4. megjegyzi, hogy az európai 
erdészeti erőforrások bővülnek; ösztönzi a 
fa környezetbarát nyersanyagként való 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
faalapú termékek és a faszerkezetek 
hatékony eszközök a termékekben való 
szén-dioxid-tárolás növelésére és a 
fosszilis alapú alternatívák 
helyettesítésének előmozdítására;

Or. en

Módosítás 51
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú termékek és 
a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-
dioxid-tárolás növelésére;

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
fa leghatékonyabb felhasználási 
módjainak rangsorolására a 
„lépcsőzetesség elve” alapján, előre 
helyezve a legtöbb hozzáadott értéket 
biztosító alkalmazásokat, azaz az építési és 
bútorgyártási célokat, amelyek lehetővé 
teszik a szén-dioxid hosszú ideg tartó 
tárolását is; ellenzi a rövid élettartamú 
erdészeti termékek előállításának 
növelését;

Or. en
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Módosítás 52
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú termékek és 
a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-
dioxid-tárolás növelésére;

4. ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való fenntartható 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
faalapú termékek és a faszerkezetek 
hatékony eszközök lehetnek a szén-dioxid-
tárolás növelésére;

Or. en

Módosítás 53
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri az illegális fakitermelés 
előfordulását, valamint hogy szinte már 
valamennyi elsődleges őshonos erdő 
eltűnt; sürgeti a Bizottságot, hogy mindkét 
ügyben tegyen lépéseket és védje meg a 
megmaradt őshonos erdőket; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a „Természet 
Helyzete 2020 – Európa” című jelentés 
szerint csökken az erdők biodiverzitása; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy e tendencia visszafordítása 
érdekében tegyenek lépéseket és juttassák 
érvényre a madarakról és az élőhelyekről 
szóló irányelveket;

Or. en
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Módosítás 54
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás három fő éghajlati 
előnnyel szolgál: szén-dioxid-megkötés és 
szén-dioxid-tárolás az ellenálló, növekvő 
erdőkben; szén-dioxid-tárolás a kitermelt 
fatermékekben; és egy megújuló és 
éghajlatbarát nyersanyag, amely felváltja 
az energiaigényes anyagokat és a fosszilis 
üzemanyagokat;

Or. en

Módosítás 55
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. érdeklődéssel fogadja, hogy a 
kevésbé intenzív kitermelési módszerek és 
az erősebb erdővédelem javíthatja az 
erdők egészségét és ellenállóságát a 
jelenlegi kitermelési szint és az 
erdőgazdaságok csökkentése nélkül, 
ugyanakkor növelve az erdőkben tárolt 
CO2 mennyiségét1a;
_________________
1a Lásd a „FRANCE’S FOREST 
STRATEGY: FIGHTING TO END THE 
CLIMATE CRISIS OR TO INCREASE 
LOGGING?” [Franciaország erdészeti 
stratégiája: vessünk véget az 
éghajlatválságnak vagy növeljük a 
fakitermelést?] című jelentést, amely 
rámutat, hogy Franciaország esetében 
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lehetséges lenne az erdők egészségének és 
ellenállásának javítása anélkül, hogy a 
jelenlegi kitermelési szintet csökkenteni 
kellene. Ez kevésbé intenzív kitermelési 
módszerekkel és erősebb erdővédelemmel 
elérhető lenne. Ez a francia erdőkben 
tárolt szén-dioxid mennyiségét a 2017. évi 
megközelítőleg 55 millió tonnányi CO2-
egyenértékről 2050-re csaknem 
80 millió tonnára növelné. 
https://www.fern.org/news-
resources/frances-forest-strategy-fighting-
to-end-the-climate-crisis-or-to-increase-
logging-2082/.

Or. en

Módosítás 56
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy az európai zöld 
megállapodás nagyratörő célkitűzéseinek 
eléréséhez elengedhetetlen a fa 
rendelkezésre állásának növelése a 
faalapú beruházások bevonzásához az 
EU-ban;

Or. en

Módosítás 57
Sandra Pereira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált 
megújulóenergia-irányelv (RED II) 

törölve
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időben történő és megfelelő 
végrehajtását1;
_________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, 
HL L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. pt

Módosítás 58
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1; kitart azonban 
amellett, hogy az energiacélú 
erdőkitermelés nem történhet az erdők, az 
éghajlatváltozás vagy bármely egyéb 
környezetvédelmi kérdés kárára, és a helyi 
gazdasági fejlődésben nem szabad 
versenyhelyzetbe kerülnie a fa egyéb 
felhasználási módjaival, különös 
tekintettel a vidéki területekre; felszólítja a 
tagállamokat, hogy tartózkodjanak a fa és 
a faalapú termékek energiacélú 
behozatalától; arra kéri a Bizottságot, 
hogy módosítsa a megújulóenergia-
irányelvet (RED II), hogy az erdei 
faanyagok égetése ne legyen megfelelő az 
uniós tagállamok megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
célkitűzéseinek eléréséhez, és hogy az 
erdei faanyagok égetése ne tegyen többé 
támogatásra jogosulttá;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 



AM\1201856HU.docx 33/58 PE648.616v01-00

HU

2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. en

Módosítás 59
Manuel Bompard

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II)1 időben történő és 
megfelelő végrehajtását;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II)1 időben történő és 
megfelelő végrehajtását; hangsúlyozza, 
hogy az európai szabályozás pusztán 36%-
os követelményt támaszt1a az 
energiatermelés céljából elégetett összes 
fa vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy 
az elektromos hatásfok szempontjából 
meghatározott alacsony küszöbértéknek 
köszönhetően 100 kivágott és elégetett 
fából 64 kárba vész1b; felszólít a 
faenergiatermelés ösztönzésének és 
támogatásának megszüntetésére, amely 
nyilvánvalóan nem fenntartható 
gyakorlat;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.
1a A megújulóenergia-irányelv 29. cikke 
(11) bekezdésének c) pontja: ha 100 MW 
feletti teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű létesítményben állítják 
elő, akkor az előállítás nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermeléssel történik, vagy 
ha pedig csak villamos energiára épülő 
létesítményben, akkor az legalább 36%-os 
nettó elektromos hatásfokot ér el; 
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1b A FERN tájékoztatója: „The shocking 
truth about EU forests...in numbers” [A 
sokkoló igazság az európai erdőkről... 
számokban]: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fe
rn/Documents/2020/The_shocking_truth_
about_EU_forests_in_numbers.pdf. 

Or. en

Módosítás 60
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1; bátorítja a 
megújulóenergia-irányelv végrehajtását 
az innováció és az erdőalapú iparágakba 
való beruházások fokozása érdekében; 
hangsúlyozza a stabil szabályozási keret 
fontosságát és ellenzi a megújulóenergia-
irányelv második felülvizsgálatát;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. en

Módosítás 61
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1; úgy véli, hogy a 
faanyag leghatékonyabb, a 
„lépcsőzetesség elvének” megfelelő 
felhasználásának elsőbbséget kell 
élveznie, kezdve a nagyobb hozzáadott 
értékkel járó felhasználásokkal és 
eltántorítva a rövid élettartamú termékek 
gyártásától;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. it

Módosítás 62
Martin Hojsík

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált 
megújulóenergia-irányelv (RED II) 
időben történő és megfelelő 
végrehajtását1;

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
tudományosan megalapozott ismeretek 
alapján módosítsa a megújulóenergia-
irányelvet (RED II)1, valamint, hogy 
kövesse a „lépcsőzetes felhasználás elvét” 
a fa leghatékonyabb felhasználásnak 
előtérbe helyezéséhez; hangsúlyozza, hogy 
a fa energiatermelés céljából való égetése 
kizárólag a lépcsőzetes rangsor alján 
szerepelhet;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
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L 328., 2018.12.21., 82. o. L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. en

Módosítás 63
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-
irányelv (RED II) időben történő és 
megfelelő végrehajtását1, amelyet 
2018 decemberében fogadtak el, és 
szigorú fenntarthatósági kritériumokat 
határoz meg a megújuló energiaforrások 
számára;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról, HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.

Or. en

Módosítás 64
Patrizia Toia

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalmát fejezi ki az erdők 
egészségét és ellenálló képességét illetően 
Európa sok részén az éghajlatváltozás, 
valamint a kártevők és az erdők 
megbetegedése folytán kialakult helyzet 
miatt; kiemeli, hogy meg kell erősíteni és 
teljes mértékben ki kell használni az 
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idegenhonos inváziós fajok, 
kártevőfertőzések és betegségek terjedése 
miatt az erdei erőforrásokra nehezedő 
nyomások figyelemmel követésére, 
kezelésére és a róluk való tájékoztatásra 
szolgáló uniós mechanizmusokat;

Or. it

Módosítás 65
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy az EU-ban 
jelentős a bioüzemnyagok és a biomassza 
energiatermeléshez és fűtéshez való 
hozzájárulása és ez még tovább fog 
növekedni az új megújulóenergia-
irányelvben (RED II) foglalt megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
célkitűzéseknek valamint annak 
köszönhetően, hogy a modern bioalapú 
gazdaság olyan kihívásokkal jár, mint a 
biomassza-nyersanyag fenntarthatósága, 
a biomassza-használat hatékonysága és a 
biomassza mobilizációjának 
méretgazdaságossága; elismeri, hogy a 
fenntartható erdőgazdálkodás ezek közül 
számos kérdésre megoldást jelenthet;

Or. en

Módosítás 66
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5a. emlékeztet arra, hogy a 
felülvizsgált megújulóenergia-irányelv 
meghatározza, hogy a gazdasági 
szereplőknek kockázatalapú megközelítést 
kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék az erdei 
biomassza fenntarthatatlan 
használatának kockázatát a bioenergia 
előállítása során;

Or. en

Módosítás 67
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy a biomassza 
fenntartható előállításának biztosításához 
a megújulóenergia-irányelv 
fenntarthatósági kritériumokat határozott 
meg, amelyeket az Unió megújuló 
energiával kapcsolatos céljainak való 
megfelelés és a támogatási rendszerekben 
való részvétel érdekében be kell tartani; 
hangsúlyozza, hogy a nemrégiben 
elfogadott harmonizált, uniós szintű 
kritériumok alapvető fontosságúak a belső 
energiapiac zavartalan működéséhez és a 
verseny torzulásának elkerüléséhez;

Or. en

Módosítás 68
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 6. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú 



AM\1201856HU.docx 39/58 PE648.616v01-00

HU

értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is;

értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a fosszilis és szén-
dioxid-intenzív anyagok helyettesítőjeként, 
például műanyagot helyettesítő 
csomagolóanyagként, intelligens 
textíliákként, vegyipari anyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is;

Or. en

Módosítás 69
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is;

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt 
biztonságos faalapú termékeket is; 
hangsúlyozza, hogy a faalapú alternatívák 
előtérbe helyezésekor a termékek teljes 
életciklusát és környezeti teljesítményét 
figyelembe kell venni;

Or. en

Módosítás 70
Manuel Bompard

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is;

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is; hangsúlyozza, hogy ez 
egyszer használatos műanyagterméket fel 
kell váltani hosszú élettartamú, 
fenntartható termékekkel;

Or. fr

Módosítás 71
Markus Buchheit

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is;

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
értéklánc egészében továbbra is szükség 
van az erdészeti ágazattal kapcsolatos 
kutatás és innováció folyamatos 
támogatására – ideértve a műanyagot 
helyettesítő csomagolóanyagként, 
intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú 
termékeket is – annak érdekében, hogy 
válsághelyzetben az európai gyártási 
láncok a harmadik országokból származó 
importtól függetlenek lehessenek;

Or. de

Módosítás 72
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a tudományos 
kutatások szerint a fenntarthatóan kezelt 
erdők CO2-elnyelő kapacitása magasabb, 
mint az erdőgazdálkodással nem 
érintetteké; ezért sürgeti, hogy az új 
erdészeti stratégia előmozdítsa a 
fenntartható erdőgazdálkodást, többek 
között a kkv-k révén;

Or. en

Módosítás 73
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a faalapú 
anyagoknak alapvető szerepet kell 
játszaniuk a fosszilis alapú alternatívák 
helyettesítésében az olyan iparágakban, 
mind az építőipar, a textilipar, a vegyipar 
és a csomagolóipar;

Or. en

Módosítás 74
Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek; megerősíti az első 
olvasatban elfogadott álláspontját, 
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miszerint az egységes piacra, a 
vállalkozások versenyképességére és az 
európai statisztikákra vonatkozó program 
célkitűzései között szerepelnie kell a 
vállalkozások fenntarthatóságának, 
különös tekintettel a mikro-, valamint a 
kis- és középvállalkozásokra;

Or. it

Módosítás 75
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek; úgy véli, hogy az erdészeti és 
erdő-helyreállítási kutatások pozitív 
eredmények lehetőségét rejtik magukban 
az éghajlatváltozás mérséklése, a 
fenntartható vállalkozások növekedése, a 
foglalkoztatás, az erdők hosszú távú 
egészségségének fenntartása és a 
biodiverzitás védelme tekintetében;

Or. en

Módosítás 76
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
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közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek; hangsúlyozza, hogy a magas 
szintű kutatás és innováció alapvető 
szerepet játszik abban, hogy az erdők és az 
erdőalapú ágazat hozzájáruljon korunk 
kihívásainak kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 77
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar, az agrár-
erdészet és a társadalom közötti 
kapcsolatok erősítésére olyan konkrét 
eszközök révén, mint az európai 
partnerségek; ezeknek a programoknak – 
az éghajlatváltozás mérséklésének 
biztosítása mellett – magukban kell 
foglalniuk a célkitűzések, valamint a 
környezetvédelemre és a biodiverzitás 
megőrzésére vonatkozó jogszabályok 
betartását segítő mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 78
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
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valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek; hangsúlyozza az erdőalapú 
iparággal kapcsolatos további kutatások 
ösztönzésének fontosságát, külön 
megemlítve a kkv-knak a fenntartható 
erdőalapú kutatáshoz és innovációhoz 
való hozzájárulásban betöltött szerepét;

Or. en

Módosítás 79
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti új és meglévő kapcsolatok 
erősítésére és ösztönzésére minden szinten 
olyan konkrét eszközök révén, mint az 
európai partnerségek (pl. Európai 
partnerség a körforgásos és bioalapú 
európai gazdaságért és a Build4People);

Or. en

Módosítás 80
Manuel Bompard

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
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partnerségek; partnerségek, továbbá a szakiskolák 
hálózatainak megerősítésére;

Or. fr

Módosítás 81
Sandra Pereira

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít az Európai horizont 
program megfelelő finanszírozására, 
valamint a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok erősítésére olyan 
konkrét eszközök révén, mint az európai 
partnerségek;

7. felszólít az Európai horizont 
program finanszírozásának növelésére, 
valamint olyan programok bevezetésére, 
amelyek támogatják a kutatás, az ipar és a 
társadalom közötti együttműködést;

Or. pt

Módosítás 82
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatosnak tartja, hogy az 
erdészeti ágazatból származó termékek 
többsége rövid élettartamú, és nem tölti be 
a tartós termékek funkcióját vagy a szén-
dioxid-tárolás szerepét, ezzel 
elhanyagolhatóvá téve bármilyen 
helyettesítő hatást; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy javítsák az 
erdészeti adatok pontosságát, ideértve a 
kitermelt fa felhasználási módjára 
vonatkozó jelentést, felszólít továbbá az 
adatok harmonizációjára, ezzel 
összehasonlíthatóvá téve a tagállamok 
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között az információkat;

Or. en

Módosítás 83
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a kutatás és a 
technológia nagy utat tett meg az erdészeti 
stratégia 2013-as bevezetése óta; 
hangsúlyozza ezért az erdészeti és a 
bioalapú iparágban végzett további 
kutatások ösztönzésének fontosságát, és 
úgy véli, hogy az Európai horizont 
program keretében megvalósuló 
partnerségeket tovább kell terelni ebbe az 
irányba a kutatás, az ipar és a társadalom 
közötti kapcsolatok megerősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 84
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. tudomásul veszi a fenntartható 
növekedés finanszírozásáról szóló uniós 
cselekvési terv1a keretében végzett munkát, 
ideértve a fenntartható tevékenységekre 
vonatkozó uniós taxonómiát is az erdészet 
és egyéb, az erdőkhöz kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek területén;
_________________
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1a A Bizottság közleménye az Európai 
Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, 
az Európai Központi Bank, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága számára: Cselekvési 
terv: A fenntartható növekedés 
finanszírozása (COM/2018/097 final)

Or. en

Módosítás 85
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az erdészeti 
erőforrásokra vonatkozó adatok Unión 
belüli harmonizációjának és 
megosztásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 86
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felszólít egy műholdas megfigyelési 
rendszer létrehozására és végrehajtására 
egyrészt az erdők részletes 
megfigyelésének lehetővé tétele érdekében 
Unió-szerte, amely fejlett időjárási 
riasztásokat és hatásvizsgálati jelentéseket 
biztosít, másrészt a pontosabb nemzeti 
erdőnyilvántartásokhoz való hozzájárulás 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 87
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy az ipari 
szimbiózis létrehozása érdekében 
figyelembe kell venni az erdőalapú ágazat 
és más ágazatok közötti kapcsolatokat, 
valamint a digitalizáció és a kutatásra és 
innovációra irányuló beruházások 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 88
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza az oktatás és a 
szakavatott és jól képzett munkaerő 
jelentőségét a fenntartható 
erdőgazdálkodás sikeres gyakorlati 
végrehajtása során; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy folytassák a 
vonatkozó meglévő európai eszközök 
végrehajtását és megerősítését;

Or. en

Módosítás 89
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

törölve

Or. en

Módosítás 90
Manuel Bompard

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét a 
biodiverzitásra irányuló kötelező erejű 
célkitűzésekkel, valamint az erdők 
regionális és gazdasági jelentőségét; 
felhívja a tagállamokat, hogy a 
szénmegkötést vegyék fel nemzeti 
erdőügyi szervezeteik elsőleges feladatai 
közé, és növeljék azok humán- és 
pénzügyi erőforrásait; hangsúlyozza az 
állami szakértelem fenntartásának 
fontosságát, és kifogásolja e szervezetek 
privatizációját.

Or. fr

Módosítás 91
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás és a faalapú 
nyersanyagok folyamatos biztosításának 
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jelentőségét. szükségességét, valamint az erdők 
regionális és gazdasági jelentőségét; 
elismeri, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás elsődleges mozgatórugói 
és fenntartói a kkv-k; kiemeli a 
fenntartható erdőgazdálkodásnak az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
szempontjából megmutatkozó pozitív 
hatásait.

Or. en

Módosítás 92
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét; rámutat a fenntartható 
erdőgazdálkodás jelentős szerepére a 
teljes erdészeti és biogazdasági 
értékláncban, különös tekintettel a 
fenntartható nyersanyagok biztosítására 
az ágazat számára;

Or. en

Módosítás 93
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét; hangsúlyozza, hogy a 
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jelentőségét. fenntartható erdőgazdálkodás 
ugyanakkor az erdészeti eszközök 
megduplázódásához fog vezetni, mivel a 
fakitermelés lassabb ütemben zajlik, mint 
a növekedés, ezért az erdők mérete 
folyamatosan növekedni fog.

Or. en

Módosítás 94
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza, hogy az európai 
erdőterületek egy bizonyos arányánál az 
éghajlati és biodiverzitási válságból 
eredően szükség van a beavatkozástól való 
mentesség elvének alkalmazására, hogy az 
intenzív gazdálkodási gyakorlatokat 
hosszú távú fenntartható 
erdőgazdálkodásra lehessen cserélni, 
valamint hangsúlyozza az erdők regionális, 
környezeti, társadalmi, kulturális és 
gazdasági jelentőségét.

Or. en

Módosítás 95
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét. Szükség van a fenntartható 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó know-
how és a fenntartható erdőgazdálkodás 
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megértésének előmozdítására, mivel ez 
segíthet megelőzni az erdőirtást, és pozitív 
hatással van az erdők egészségére és 
sokféleségére.

Or. en

Módosítás 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
erdőknek mint világunk zöld tüdejének 
pótolhatatlan szerepe van, és úgy véli, 
hogy védelmüknek az Európai Unió 
politikai prioritásai közé kell tartoznia.

Or. it

Módosítás 97
Sandra Pereira

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza az olyan fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, amelyet 
nem tartanak béklyóban a magánérdekek, 
valamint az erdők jelentőségét az emberek 
pénzügyi, társadalmi és környezeti 
életminősége szempontjából.

Or. pt

Módosítás 98
Rob Rooken
az ECR képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

8. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás és a hagyományos 
erdészeti jogszabályoknak való megfelelés 
megerősítésének szükségességét, valamint 
az erdők regionális és gazdasági 
jelentőségét.

Or. en

Módosítás 99
François Alfonsi
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. ennek keretében külön figyelmet 
kell fordítani minden régióban az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
biztosítására a természettel összhangban, 
különös tekintettel azokra a területekre, 
amelyeket leginkább veszélyeztet az 
éghajlatváltozás, például a rendkívüli 
hőséggel vagy szárazabb évszakokkal 
szembesülő dél-európai területekre, ahol 
az erdei fajok és kártevők ezért 
északabbra szorulnak; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak javaslatot kell tennie egy, az 
éghajlati területeken alapuló differenciált 
stratégiára, ideértve a mediterrán 
éghajlatú régiót is.

Or. en

Módosítás 100
Miapetra Kumpula-Natri
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy az európai zöld 
megállapodáshoz mint az EU új 
növekedési stratégiájához a tiszta és 
körforgásos gazdaság teljes mértékű 
támogatása érdekében beruházásokra van 
szükség. Az erdő- és faiparban hatalmas 
lehetőségek rejlenek a tiszta és 
körforgásos gazdaságra és az európai 
munkahelyek teremtésére irányuló 
beruházások és az ezekhez való 
hozzájárulás terén. A fenntartható 
forrásokból származó nyersanyagok 
elérhetőségét támogató és koherens 
politikai keret révén kell biztosítani és 
előmozdítani valamennyi érintett 
ágazatban. 

Or. en

Módosítás 101
Manuel Bompard

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja az Európai Uniót, hogy 
hozza létre az európai erdők felügyeleti 
hálózatát, amely helyi szinten összegyűjti 
az (újraerdősítéssel, hőmérséklettel, 
parazitás megbetegedésekkel, természeti 
katasztrófákkal kapcsolatos) 
információkat, összhangban a 
Kopernikusz Föld-megfigyelési 
programmal, amely képes valós idejű 
megbízható előrejelzéseket biztosítani a 
fenntartható erdőgazdálkodás javítása 
érdekében.

Or. fr
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Módosítás 102
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri, hogy a fenntartható és 
aktív erdőgazdálkodás elsődleges 
mozgatórugói és fenntartói a kkv-k; a 
fenntartható és aktív erdőgazdálkodás 
továbbá a leghatékonyabb módja az 
erdőkárok és a erdőirtás megelőzésének, 
valamint a biodiverzitás megőrzésének.

Or. en

Módosítás 103
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az ipari 
termelésben a fa a műanyag egyik 
helyettesítője, és az építőiparban is 
használható. Ekképp lehetővé teszi a 
műanyag használatának csökkentését, 
ahol ezt minimalizálni kell.

Or. en

Módosítás 104
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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8a. hangsúlyozza, hogy az Unióban 
található erdők rendkívül eltérő 
jellemzőkkel bírnak, ezért eltérő 
szakpolitikákra és gazdálkodási 
megközelítésekre van szükség.

Or. en

Módosítás 105
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az erdészeti stratégiára a biodiverzitási 
stratégiával összefüggésben tesznek 
javaslatot, ami magában hordozz azt az 
kockázatot, hogy figyelmen kívül hagyják 
a kkv-k speciális szerepét a fenntartható 
erdőgazdálkodásban, és ezáltal az 
erdőkárok és a erdőirtás megelőzésének, 
valamint a biodiverzitás megőrzésének 
leghatékonyabb módját.

Or. en

Módosítás 106
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza az erdők mint 
természetes szén-dioxid-tároló 
mechanizmusok jelentőségét, ami segíthet 
az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek elérésében.

Or. en
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Módosítás 107
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. kiemeli az új európai erdészeti 
stratégia szükségességét, hogy maga is 
alkalmazhassa a meglévő 
mechanizmusokat és a fenntartható 
erdőpolitikai beruházásokat, valamint 
olyan új eszközök szükségességét, 
amelyeket a jelenlegi helyzetre, elsősorban 
a koronavírus-pandémiára és annak 
társadalmi és gazdasági következményeire 
reagálva dolgoztak ki; hangsúlyozza, hogy 
különös figyelmet kell fordítani a 
fenntartható erdőgazdálkodásra és a 
munkahelyteremtésre az erdőalapú 
iparágban.

Or. en

Módosítás 108
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot egy olyan 
mechanizmusra, amely a kihasználatlan, 
parlagon heverő és az elhagyott ipari 
földterületek erdővé alakítására ösztönöz, 
és ezáltal hozzájárul a dekarbonizációs 
politikához és az éghajlatváltozás 
kezeléséhez.

Or. en
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