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Predlog spremembe1
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da mora biti prihodnja 
evropska gozdarska strategija v celoti 
usklajena z evropskim zelenim dogovorom 
in ambiciozno strategijo EU za biotsko 
raznovrstnost; upošteva odločitev in 
priznanje Evropskega sodišča1a, da so 
gozdni ekosistemi sestavni del naravne 
dediščine EU, ki je v pristojnosti EU, s 
čimer spoštuje tako pristojnosti držav 
članic kot Evropske unije; poudarja, da 
številne politike EU vplivajo na gozdove in 
sektorje, ki temeljijo na gozdarstvu, zato 
sta potrebna skladnost in tesnejše 
medsektorsko usklajevanje;

_________________
1a Sodba Sodišča z dne 25. februarja 1999. 
Evropski parlament proti Svetu Evropske 
unije. Združeni zadevi C-164/97 in C-
165/97, ECLI:EU:C:1999:99.

Or. en

Predlog spremembe 2
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU, 
saj je gozdarska politika predvsem v 
pristojnosti držav članic; vendar poudarja, 
da številne politike EU vplivajo na 
gozdove in sektorje, ki temeljijo na 
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gozdarstvu, zato je potrebno tesnejše 
medsektorsko usklajevanje; ugotavlja, da 
je usklajeno in stabilno regulativno okolje 
pogoj za spodbujanje inovacij in naložb v 
industriji, ki temelji na gozdarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar ugotavlja, da so politike EU 
negativno vplivale na gozdove in sektorje, 
ki temeljijo na gozdarstvu, zlasti z 
povečanjem odseljevanja v številnih 
regijah; meni, da je treba gozdove zaščititi 
z drugimi politikami, kot so kmetijska, 
industrijska in trgovinska politika ter 
politika podeželskega razvoja, ter z 
odpravo omejitev na nacionalne javne 
naložbe;

Or. pt

Predlog spremembe 4
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 

1. pozdravlja odločitev Komisije, da 
bo na podlagi strategije za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 pripravila novo 
gozdarsko strategijo EU; poudarja, da se 
več sedanjih politik EU nanaša na 
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tesnejše medsektorsko usklajevanje; gozdove in sektor, ki temelji na 
gozdarstvu, zato je potrebno močnejše 
medsektorsko povezovanje politik na 
področju podnebja, biotske raznovrstnosti, 
gozdov, kmetijstva in industrije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da je gozdni ekosistem 
del evropske naravne dediščine v 
pristojnosti EU in da številne politike 
Unije vplivajo na gozdove in gozdarski 
sektor; vztraja, da je temeljnega pomena 
tesnejše medsektorsko usklajevanje in 
večje povezovanje ustreznih politik na tem 
področju, tako na ravni EU kot z 
državami članicami;

Or. it

Predlog spremembe 6
Markus Buchheit

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu;

Or. de
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Predlog spremembe 7
Rob Rooken
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
poudarja, da je gozdarska politika 
predvsem v nacionalni pristojnosti, vendar 
poudarja, da številne politike EU vplivajo 
na gozdove in sektorje, ki temeljijo na 
gozdarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 8
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ni posebne pravne 
podlage za skupno gozdarsko politiko EU; 
vendar poudarja, da številne politike EU 
vplivajo na gozdove in sektorje, ki 
temeljijo na gozdarstvu, zato je potrebno 
tesnejše medsektorsko usklajevanje;

1. poudarja, da je sicer gozdarska 
politika pretežno v nacionalni pristojnosti, 
vendar številne politike Unije vplivajo na 
gozdove in sektorje, ki temeljijo na 
gozdarstvu, zato je v skladu s členom 191 
Pogodb potrebno tesnejše medsektorsko 
usklajevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 9
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. podpira evropski zeleni dogovor v 
zvezi s ključnimi cilji nove gozdarske 
strategije EU, zlasti glede obnove, 
ohranjanja in varovanja gozdov, da bi 
omogočili pogozdovanje po vsej 
Evropi, pri katerem se bo dala prednost 
raznolikim drevesnim vrstam na predelih, 
ki so primerne za te vrste, saj se bo tako 
lahko v drevesih in tleh skladiščilo več 
CO2, poleg tega bodo gozdni požari manj 
pogosti in manj obsežni;

Or. en

Predlog spremembe 10
Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja pobudo Komisije za 
pripravo nove evropske gozdarske 
strategije za obdobje po letu 2020; vendar 
poudarja, da je treba pri novi strategiji 
povsem spoštovati načelo subsidiarnosti in 
v skladu s tem sprejeti pristop od spodaj 
navzgor ter se opirati na domače in 
industrijsko strokovno znanje in izkušnje, 
pa tudi na lokalno poznavanje postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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1a. poudarja, da so glede na podatke 
sektorske industrije razširjene vrednostne 
verige gozdarskih panog, od gozdarstva do 
papirne industrije, ustvarile približno 4 
milijone delovnih mest in prispevale 8 % 
skupne dodane vrednosti EU od 
predelovalne industrije;

Or. it

Predlog spremembe 12
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja odločitev Komisije, da 
bo uvedla novo gozdarsko strategijo, 
vendar poudarja, da je treba pri tej 
strategiji dosledno upoštevati načelo 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja potrebo po celostni in 
dosledni gozdarski strategiji, ki bo krepila 
in izkoriščala večnamensko vlogo gozdov 
in sektorja EU, ki temelji na gozdarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja tudi, da mora nova 
gozdarska strategija temeljiti na treh 
stebrih trajnosti: okoljski, gospodarski in 
družbeni trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako 
prispevajo k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega 
dogovora;

2. ugotavlja, da bi lahko gozdarske 
panoge prispevale k zamenjavi surovin z 
visokimi emisijami CO2 z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu; 
vendar ne gre zanemariti kompromisnih 
rešitev, saj lahko nadomestne rešitve, ki 
temeljijo na gozdarstvu, ter povečano 
povpraševanje po lesu povzročijo krčenje 
gozdov, prilaščanje zemljišč, poslabšanje 
habitatov, kar lahko zmanjša sposobnost 
gozdov, da zajemajo ogljik; meni, da se 
lahko le s spodbujanjem energije iz 
dejansko obnovljivih virov premaga to 
protislovje, ki ga je treba obravnavati v 
prihodnji strategiji, ki jo predlaga 
Komisija;

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da lahko evropske 
panoge, ki temeljijo na gozdarstvu, 
prispevajo k razogljičenju Evrope z 
zamenjavo surovin, ki imajo intenzivne 
emisije CO2, in energije iz fosilnih goriv z 
nadomestnimi rešitvami, ki temeljijo na 
gozdarstvu, kot sta trajnostno proizvedena 
bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo k 
doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora; vendar 
priznava izzive, ki jih ustvarja vse večje 
povpraševanje po lesu, vključno s 
slabšanjem kritičnih habitatov 
prostoživečih živali in shranjevanjem 
ogljika v gozdovih, in Komisijo poziva, naj 
te izzive ustrezno obravnava v prihodnji 
strategiji, hkrati pa do leta 2050 omogoči 
dosego podnebne nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 17
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako 
prispevajo k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega 
dogovora;

2. ugotavlja, da lahko evropske 
panoge, ki temeljijo na gozdarstvu, 
prispevajo k nadomeščanju surovin, ki 
imajo intenzivne emisije CO2, z 
nadomestnimi rešitvami, ki temeljijo na 
gozdarstvu; kljub temu priznava izzive in 
kompromise, ki jih ustvarja vse večje 
povpraševanje po lesu za material, 
energijo in biogospodarstvo, kar je v 
nasprotju s stopnjami sečnje, ki veljajo za 
trajnostne glede na razpoložljivost gozdne 
biomase, in poziva Komisijo, naj pri 
pripravi nove gozdarske strategije te izzive 
ustrezno obravnava;
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Or. en

Predlog spremembe 18
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora; vendar 
opozarja, da nadomestne rešitve, ki 
temeljijo na gozdarstvu, niso nevtralne z 
okoljskega vidika in vplivajo na kakovost 
zraka ter zdravje državljanov;

Or. it

Predlog spremembe 19
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, z 
učinkovitimi in trajnostnimi nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu ter 
tako prispevajo k doseganju ciljev 
Pariškega sporazuma in evropskega 
zelenega dogovora; poudarja, kako je 
pomembno pogozdovanje, ki upošteva 
lokalne ekosisteme, zato je treba saditi 
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različne vrste, saj je 42 % drevesnih vrst v 
Evropi v nevarnosti, da bo izumrlo;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Rob Rooken
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma 
in evropskega zelenega dogovora;

2. poudarja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, ne prispevajo k 
zamenjavi surovin, ki imajo intenzivne 
emisije CO2, in energije iz fosilnih goriv z 
nadomestnimi rešitvami, ki temeljijo na 
gozdarstvu, kot sta bioplin in biogorivo, in 
poudarja, da so proizvodnja, predelava in 
prevoz biogoriv pravzaprav vir emisije 
znatnih količin ogljika v ozračje; poleg 
tega poudarja, da poteka proizvodnja 
biogoriv na škodo gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin 
in proizvodov, ki imajo intenzivne emisije 
CO2, ter energije iz fosilnih goriv s 
trajnostnimi nadomestnimi rešitvami, ki 
temeljijo na gozdarstvu, kot so tekstilni 
izdelki, kemikalije, gradbeni in pakirni 
material, bioplin in biogorivo, ter tako 
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prispevajo k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 22
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da evropske panoge , ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin , 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in energije 
iz fosilnih goriv z nadomestnimi rešitvami, 
ki temeljijo na gozdarstvu, kot so gradbeni 
material, nove inovativne kemikalije, 
plastični in tekstilni izdelki, bioplin in 
biogoriva ter tako prispevajo k doseganju 
ciljev Pariškega sporazuma in evropskega 
zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako 
prispevajo k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega 

2. ugotavlja, da bi morale evropske 
panoge, ki temeljijo na gozdarstvu, 
prispevati k razogljičenju Evrope z 
zamenjavo surovin, ki imajo intenzivne 
emisije CO2, in energije iz fosilnih goriv s 
trajnostnimi nadomestnimi rešitvami ter 
tako igrati ključno vlogi v prizadevanju za 
dosego okoljskega ravnovesja;
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dogovora;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv z nadomestnimi 
rešitvami, ki temeljijo na gozdarstvu, kot 
sta bioplin in biogorivo, ter tako prispevajo 
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in 
evropskega zelenega dogovora;

2. ugotavlja, da evropske panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, prispevajo k 
razogljičenju Evrope z zamenjavo surovin, 
ki imajo intenzivne emisije CO2, in 
energije iz fosilnih goriv s trajnostnimi 
nadomestnimi rešitvami, ki temeljijo na 
gozdarstvu, kot so proizvodi na biološki 
osnovi, bioplin in biogorivo, ter tako 
prispevajo k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 25
Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja bistveno vlogo 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za 
dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 
in v krožnem biogospodarstvu EU; 
opozarja zlasti na veliko zmogljivost 
gozdov, s katerimi se gospodari, za 
zajemanje ogljikovega dioksida, pa tudi 
na potencial proizvodov, ki temeljijo na 
gozdarstvu, za nadomestitev fosilnih 
goriv; v zvezi s tem meni, da bi morala 
strategija podpirati inovacije v celotni 
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vrednostni verigi, tudi z omogočanjem 
izmenjave dobre prakse in zagotavljanjem 
konkurenčnega regulativnega okolja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je učinkovitost 
energije iz lesa zelo nizka in da zamenjava 
energije iz fosilnih goriv s to energijo 
povečuje emisije CO2;  meni, da to ni 
ustrezen odziv v boju proti globalnemu 
segrevanju; meni, da je lahko le obdelava 
odpadnega materiala v pelete del politike s 
pozitivnim učinkom, v skladu s krožnim 
gospodarstvom;

Or. fr

Predlog spremembe 27
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da s proizvodi, ki 
temeljijo na gozdarstvu, ni mogoče 
nadomestiti izgube starih in primarnih 
gozdov, ki veljajo za nenadomestljive in bi 
jih bilo treba zaščititi s pravnimi in 
spodbujevalnimi instrumenti;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da trajnostno in dejavno 
gospodarjenje z gozdovi prispeva k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje, izboljšuje energetsko varnost, 
ustvarja delovna mesta v celotni 
vrednostni verigi, ki temelji na gozdarstvu, 
in spodbuja gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 29
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. izraža zaskrbljenost zaradi 
nezakonitega sekanja gozdov v EU; 
priznava, da je že skoraj ves primarni 
gozd izgubljen;  priznava, da zaradi 
nezakonite sečnje niso ogroženi le 
gozdovi, temveč prihaja tudi do nasilja 
nad gozdnimi čuvaji; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo nujne 
ukrepe v zvezi s temi vprašanji ter naj s 
skrbnim spremljanjem in izvrševanjem 
veljavne zakonodaje EU ter uvedbo novih 
ukrepov za preprečevanje nezakonite 
sečnje zagotovijo, da bodi tisti, ki so 
odgovorni za nezakonito sečnjo, 
odgovarjali zanjo, in da ustavijo nasilje 
nad čuvaji;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Evropsko unijo, naj prizna 
gozdove kot skupno dobrino, okrepi javne 
storitve na področju gozdarstva in izboljša 
delovne pogoje gozdarjev in drvarjev;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja življenjski pomen 
trajnostnih gozdarskih praks za 
sekvestracijo ogljika in ohranitev biotske 
raznovrstnosti;  poudarja tudi prednosti za 
kakovost zraka in vode, za vodno oskrbo, 
manjše tveganje za erozijo tal in poplave 
(torej tudi za naravne nesreče), kar bo 
koristilo lokalnim skupnostim in kmetom;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da je treba gozdarski 
sektor povezati z varstvom primarnih 
virov; poudarja, da bi bilo 10 % površine 
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Evropske unije primerno za ponovno 
pogozdovanje, kar bi omogočilo povečanje 
zmogljivosti ponorov ogljika, če bi se 
zasadile vrste, prilagojene lokalnim 
ekosistemom; ponovno zahteva, da 
Komisija sprejme pravno zavezujoče cilje 
za Unijo in države članice, da bi se do leta 
2030 zaščitilo najmanj 30 % zemlje in 
morja in obnovilo najmanj 30 % 
poškodovanih ekosistemov1 a;
_________________
1 a Odstavek 10 resolucije Evropskega 
parlamenta o 15. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o biološki 
raznovrstnosti (COP15) z dne 16. januarja 
2020 (2019/2824(RSP));

Or. fr

Predlog spremembe 33
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poudarja, da intenzivno 
gospodarjenje z gozdovi ni skladno z 
evropskimi cilji, zlasti v zvezi z izrednimi 
podnebnimi razmerami, biotsko 
raznovrstnostjo in ogljično nevtralnostjo; 
v zvezi s tem poziva k doslednemu 
upoštevanju omejitev pri golosekih na 
površinah, večjih od 0,5 hektarja; 
poudarja, da imajo goloseki katastrofalne 
posledice za biotsko raznovrstnost in 
konsolidacijo tal ter za privlačnost 
bivalnega okolja in turizma; poziva h 
gozdarstvu, ki temelji na naravni obnovi 
sestoja z racionalno uporabo 
mehanizacije pri tehnikah sečnje;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poudarja, da zaradi prekomernega 
krčenja gozdov izginjajo številne vrste;  
opozarja na evropski sodelovalni projekt 
FunDivEUROPE, v okviru katerega 29 
raziskovalnih skupin preučuje podatke o 
več kot 200 gozdnih parcelah iz šestih 
evropskih držav, vključuje pa tudi druge 
podobne študije;  poudarja, da te študije 
kažejo, da biotsko izenačevanje negativno 
vpliva na sposobnost gozdov, da ustvarjajo 
različne ekosistemske koristi; poudarja, 
da se v študijah priporoča preprečevanje 
vdora tujerodnih vrst in večja raznolikost 
dreves pri pogozdovanju, da bi se 
spodbujala večnamenskost gozdov in tako 
izpolnile tri zahteve: okoljska, ekonomska 
in socialna;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati in koristneje 
uporabiti1 a, in proizvode na biološki 
osnovi; poziva Evropsko unijo, naj 
zagotovi, da se materiali biološkega 
porekla, tudi lesni odpadki, vrnejo v 
vrednostno verigo, s spodbujanjem 
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ekološkega oblikovanja, povečanjem ciljev 
recikliranja in spodbujanjem uporabe 
sekundarnih lesenih surovin za proizvode, 
preden se upepelijo ob koncu 
življenjskega cikla;
_________________
1 a postopek pretvorbe stranskih 
proizvodov, odpadnega materiala, 
neuporabnih ali neželenih proizvodov v 
nove materiale ali proizvode boljše 
kakovosti in okoljske vrednosti.

Or. xm

Predlog spremembe 36
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki 
temelji na gozdarstvu, glavna gonilna sila, 
ki stoji za krožnim biogospodarstvom; 
spodbuja države članice, naj prek javnih 
naročil in pomoči naložbam podprejo 
proizvode, ki jih je mogoče reciklirati, in 
proizvode na biološki osnovi;

3. ugotavlja , da imajo biotsko 
raznovrstni gozdovi, gozdarski sektor, pri 
katerem se trajnostno gospodari z gozdovi, 
ter krožno biogospodarstvo pomembno 
vlogo pri doseganju ciljev evropskega 
zelenega dogovora; spodbuja države 
članice, naj prek javnih naročil in pomoči 
naložbam podprejo proizvode na biološki 
osnovi, ki jih je mogoče reciklirati in 
trajnostno pridobivati v mejah 
razpoložljivosti naravnih virov in ob 
spoštovanju varovanja ponorov ogljika v 
gozdu;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki 
temelji na gozdarstvu, glavna gonilna sila, 
ki stoji za krožnim biogospodarstvom; 
spodbuja države članice, naj prek javnih 
naročil in pomoči naložbam podprejo 
proizvode, ki jih je mogoče reciklirati, in 
proizvode na biološki osnovi;

3. priznava pomen trajnostne 
panoge, ki temelji na gozdarstvu, za 
krožno biogospodarstvo; spodbuja države 
članice, naj prek javnih naročil in pomoči 
naložbam podprejo proizvode na biološki 
osnovi, ki so varni, trajnosti in jih je 
mogoče reciklirati; vendar ugotavlja, da bi 
moralo to voditi v povečanje ponorov 
ogljika v gozdovih, ne samo v lesu, temveč 
tudi v tleh, kar bi najlažje dosegli z 
območji, na katerih posegi niso dovoljeni, 
in s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi 
v gozdnih gospodarstvih;

Or. en

Predlog spremembe 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi; poudarja, da sektor 
predvsem potrebuje stabilne in dolgoročne 
regulativne pogoje za razvoj, ne pa 
kratkoročne ukrepe podpore;

Or. en

Predlog spremembe 39
Rob Rooken
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
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Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki 
temelji na gozdarstvu, glavna gonilna sila, 
ki stoji za krožnim biogospodarstvom; 
spodbuja države članice, naj prek javnih 
naročil in pomoči naložbam podprejo 
proizvode, ki jih je mogoče reciklirati, in 
proizvode na biološki osnovi;

3. spodbuja države članice, naj prek 
javnih naročil in pomoči naložbam 
podprejo proizvode, ki jih je mogoče 
reciklirati, in proizvode na biološki osnovi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki 
temelji na gozdarstvu, glavna gonilna sila, 
ki stoji za krožnim biogospodarstvom; 
spodbuja države članice, naj prek javnih 
naročil in pomoči naložbam podprejo 
proizvode, ki jih je mogoče reciklirati, in 
proizvode na biološki osnovi;

3. poudarja, da je pomembno 
ohraniti evropsko in svetovno gozdno 
dediščino in spodbujati krožno 
biogospodarstvo; spodbuja države članice, 
naj prek javnih naročil in pomoči naložbam 
podprejo trajnostne proizvode, ki jih je 
mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

Or. it

Predlog spremembe 41
Markus Buchheit

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
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pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

pomoči naložbam podprejo evropske 
proizvode, ki jih je mogoče reciklirati, in 
evropske proizvode na biološki osnovi;

Or. de

Predlog spremembe 42
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode na 
biološki osnovi, ki jih je mogoče 
reciklirati;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; spodbuja 
države članice, naj prek javnih naročil in 
pomoči naložbam podprejo proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, in proizvode na 
biološki osnovi;

3. ugotavlja, da je industrija, ki temelji 
na gozdarstvu, glavna gonilna sila, ki stoji 
za krožnim biogospodarstvom; predlaga 
uvedbo programov, ki bi državam 
članicam pomagali uvesti politike za 
spodbujanje proizvodov, ki jih je mogoče 
reciklirati in proizvode na biološki osnovi;

Or. pt

Predlog spremembe 44
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Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se je v obdobju 1990–
2015 gozdna površina v EU zaradi 
naravne rasti in pogozdovanja povečala za 
velikost Grčije; nadalje ugotavlja, da 
gozdarski sektor zaposluje več kot 3 
milijone ljudi in da približno polovica 
energije iz obnovljivih virov, porabljene v 
Uniji, izvira iz lesa; v zvezi s tem priznava 
pozitivne gospodarske, družbene in 
okoljske prispevke gozdarskega sektorja 
ter meni, da bi morala gozdarska 
strategija spodbujati nadaljnje naložbe v 
inovacije in tehnološki napredek;

Or. en

Predlog spremembe 45
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so gozdovi, s katerimi 
se gospodari tako, da se varuje biotska 
raznovrstnost in raznolikost vrst, bolj 
odporni na podnebne vplive, kot so požari, 
suša in nesezonski vremenski dogodki, ter 
so pomembna naložba v prihodnost 
skupnosti in narave, pa tudi tudi gozdnih 
gospodarstev;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava, da gozdovi in sektor, ki 
temelji na gozdovih, pomembno 
prispevajo k razvoju krožnega 
biogospodarstva v EU in da imajo 
gozdovi, s katerimi se trajnostno 
gospodari, ključno vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam in za dosego 
podnebne nevtralnosti do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 47
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da bo za doseganje 
podnebne nevtralnosti do leta 
2050 odločilno, ali bo EU sposobna 
izkoristi potencial obnovljivih bioloških 
virov ter te vire in toke odpadkov pretvoriti 
v proizvode z dodano vrednostjo, kot so 
krma, proizvodi na biološki osnovi in 
bioenergija, hrana, proizvodnjo celuloze 
in papirja, deloma pa tudi proizvodi 
kemične, biotehnološke in energetske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 48
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika;

4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so 
dolgotrajni lesni izdelki in lesna gradnja 
učinkovit način za večje skladiščenje 
ogljika; poziva države članice, naj ocenijo 
okoljski in energetski učinek po 
kategorijah stavb, da bi se ugotovilo, 
katere rešitve na področju gradnje in 
obnove so okolju najprijaznejše; predlaga, 
naj se določi cilj, da se do leta 2022 pri 
izgradnji javnih stavb uporabi 50 % lesa 
ali drugih organskih snovi (konoplja, 
slama) ter da se v gradbeništvu bolj 
podpira uporaba lesa; poziva Komisijo, 
naj v svoje načrte za prenovo, predvidene 
ob koncu leta, v zvezi s tem predloži 
priporočila; 

Or. fr

Predlog spremembe 49
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika;

4. poziva k izvajanju strategije EU za 
biogospodarstvo; spodbuja uporabo lesa 
kot okolju prijazne surovine; poudarja, da 
so lesni izdelki in lesna gradnja učinkovit 
način za večje skladiščenje ogljika in za 
ustvarjanje učinka nadomeščanja 
toplogrednih plinov; poudarja pomen 
razpoložljivosti surovin na osnovi lesa za 
gozdarski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 50
Miapetra Kumpula-Natri
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika;

4. ugotavlja, da se evropski gozdovi 
širijo; spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika v proizvodih in 
za spodbujanje zamenjave nadomestnih 
možnosti, ki temeljijo na fosilnih gorivih;

Or. en

Predlog spremembe 51
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika;

4. poudarja, da je treba dati prednost 
najučinkovitejši rabi lesa po načelu 
kaskadne uporabe, tako da se les porabi z 
največjo dodano vrednostjo, tj. za gradnjo 
in pohištvene namene, kar omogoča tudi 
dolgoročno vezavo ogljika; odvrača od 
povečanja proizvodnje gozdnih 
proizvodov, ki imajo kratko življenjsko 
dobo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. spodbuja uporabo lesa kot okolju 
prijazne surovine; poudarja, da so lesni 
izdelki in lesna gradnja učinkovit način za 
večje skladiščenje ogljika;

4. spodbuja trajnostno uporabo lesa 
kot okolju prijazne surovine; poudarja, da 
so lahko lesni izdelki in lesna gradnja 
učinkovit način za večje skladiščenje 
ogljika;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je seznanjen s pojavom nezakonite 
sečnje in priznava, da je izgubljen že 
skoraj ves primarni gozd; poziva 
Komisijo, naj proti tema pojavoma ukrepa 
in zaščiti preostale stare gozdove; 
obžaluje, da se je biotska raznovrstnost 
gozdov zmanjšala, kot navaja poročilo o 
stanju okolja za Evropo za leto 2020; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
ukrepajo in izvršujejo direktivi o pticah in 
habitatih, da bi obrnili ta trend;

Or. en

Predlog spremembe 54
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi zagotavlja tri 
glavne prednosti za podnebje: 
sekvestracijo CO2 in shranjevanje ogljika 
v odpornih, rastočih gozdovih, 
skladiščenje ogljika v pridobljenih lesnih 
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proizvodih ter obnovljivo in podnebju 
prijazno surovino, ki lahko nadomesti 
energijsko intenzivne materiale in fosilna 
goriva;

Or. en

Predlog spremembe 55
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z zanimanjem ugotavlja, da bi se z 
manj intenzivnimi načini pridelave in 
boljšim varovanjem gozdov izboljšali 
zdravje in odpornost gozdov, ne da bi 
morali zmanjšati sedanjo raven sečnje in 
gozdnih gospodarstev, hkrati pa bi se 
povečal delež ogljika, shranjenega v 
gozdovih1a;
_________________
1a Glej novo poročilo: Gozdna strategija 
Francije: boj za končanje podnebne krize 
ali za povečanje sečnje, ki kaže, da bi bilo 
v primeru Francije mogoče izboljšati 
zdravje in odpornost gozdov, ne da bi pri 
tem zmanjšali sedanjo raven sečnje. To bi 
lahko dosegli z manj intenzivnimi načini 
pridelave in boljšim varstvom gozdov. S 
tem bi povečali delež ogljika, shranjenega 
v francoskih gozdovih, s približno 55 
milijonov ton ekvivalenta CO2 v letu 2017 
na skoraj 80 milijonov ton v letu 2050. 
https://www.fern.org/news-
resources/frances-forest-strategy-fighting-
to-end-the-climate-crisis-or-to-increase-
logging-2082/.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da je za doseganje 
ambicioznih ciljev evropskega zelenega 
dogovora bistvenega pomena, da se 
poveča razpoložljivost lesa za privabljanje 
naložb v gozdarstvo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

Črtano

_________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

Or. pt

Predlog spremembe 58
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5



AM\1201856SL.docx 31/55 PE648.616v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1; vendar 
vztraja, da izkoriščanje gozdov za potrebe 
energije ne sme potekati na račun gozdov, 
podnebnih sprememb ali drugih okoljskih 
vprašanj in ne sme biti konkurenca 
drugim vrstam uporabe lesa za lokalni 
gospodarski razvoj, zlasti na podeželju; 
poziva države članice, naj ne uvažajo lesa 
in lesnih proizvodov za energetske 
namene; poziva Komisijo, naj spremeni 
direktivo o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov (RED II), da kurjenje 
gozdnega lesa ne bo štelo za izpolnjevanje 
ciljev držav članic EU glede energije iz 
obnovljivih virov in ne bo več upravičeno 
do subvencij;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

Or. en

Predlog spremembe 59
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1; poudarja, da 
evropska ureditev določa, da se le 36 %1 a 
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vseh sežganih dreves uporabi za 
proizvodnjo energije, kar pomeni, da se 
zaradi nizkega praga, določenega za 
energetsko učinkovitost, od 100 posekanih 
in sežganih dreves zavrže 641 b; poziva, naj 
se preneha dodeljevanje spodbud in 
subvencij za proizvodnjo energije iz lesa, 
saj gre za očitno netrajnostno prakso;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).
1 a Direktiva o energiji iz obnovljivih virov, 
člen 29: 11(c) za obrate s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 100 MW se 
proizvaja bodisi z uporabo tehnologije 
soproizvodnje z visokim izkoristkom, ali za 
obrate, ki so namenjeni samo proizvodnji 
električne energije in dosegajo neto 
električni izkoristek v višini najmanj 36 
%;
1 b Predstavitev FERN, šokantna resnica o 
gozdovih v EU...v številkah: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fe
rn/Documents/2020/The_shocking_truth_
about_EU_forests_in_numbers.pdf

Or. xm

Predlog spremembe 60
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1; spodbuja 
izvajanje direktive o obnovljivih virih 
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energije za povečanje inovativnosti in 
naložb v panogah, ki temeljijo na 
gozdarstvu; poudarja pomen stabilnega 
regulativnega okvira in odvrača od 
drugega pregleda direktive o energiji iz 
obnovljivih virov;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

Or. en

Predlog spremembe 61
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov1; meni, da bi bilo treba 
prednostno spodbujati učinkovito rabo 
lesa po kaskadnem načelu, od uporabe z 
višjo dodano vrednostjo do odvračanja od 
proizvodnje izdelkov s kratko življenjsko 
dobo;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

Or. it

Predlog spremembe 62
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Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva Komisijo, naj na podlagi 
zanesljivih znanstvenih dognanj spremeni 
direktivo o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1 in upošteva t. 
i. načelo kaskadne uporabe, tako da 
prednost nameni najučinkovitejši rabi 
lesa; poudarja, da je kurjenje lesa za 
energijo dopustno šele na koncu kaskade;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82.

Or. en

Predlog spremembe 63
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravočasno in ustrezno 
izvajanje revidirane direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)1, ki je bila 
sprejeta decembra 2018 in določa stroga 
trajnostna merila za obnovljive vire 
energije;

_________________ _________________
1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, 
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str. 82. str. 82.

Or. en

Predlog spremembe 64
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi zdravstvenega 
stanja in odpornosti gozdov v številnih 
delih Evrope, ki sta posledica podnebnih 
sprememb, napadov škodljivcev in drugih 
bolezni gozdov; poudarja, da je treba 
okrepiti in v celoti uporabiti mehanizme 
EU za spremljanje, posredovanje 
informacij in reševanje pritiskov na 
gozdne vire zaradi širjenja invazivnih 
tujih vrst, škodljivcev in bolezni.

Or. it

Predlog spremembe 65
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da biogoriva in biomasa 
pomembno prispevajo k proizvodnji 
energije in ogrevanju v EU, s cilji o 
energiji iz obnovljivih virov v drugi 
direktivi o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov pa se bo njihov 
prispevek še povečal, in da sodobno 
gospodarstvo, ki temelji na rabi biomase, 
vključuje izzive, kot so trajnost surovin iz 
biomase, učinkovita raba biomase in 
ekonomija obsega v smislu uporabe 
biomase; priznava, da lahko veliko teh 
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vprašanj rešimo, če bomo trajnostno 
gospodarili z gozdovi; 

Or. en

Predlog spremembe 66
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. želi spomniti, da revidirana 
direktiva o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov določa, da morajo 
gospodarski subjekti uvesti pristop na 
podlagi tveganja in čim bolj zmanjšati 
tveganje za uporabo netrajnostne gozdne 
biomase za proizvodnjo energije;

Or. en

Predlog spremembe 67
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je seznanjen s tem, da so bila z 
namenom zagotoviti trajnostno 
proizvodnjo biomase v direktivi o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov določena trajnostna 
merila, ki jih je treba izpolnjevati, da bi 
ravnali v skladu s cilji Unije glede 
energije iz obnovljivih virov in bi imeli 
koristi od programov podpore; poudarja, 
da so harmonizirana vseunijska merila, ki 
so bila dogovorjena pred kratkim, 
bistvena za nemoteno delovanje 
notranjega energijskega trga in 
preprečevanje izkrivljanja konkurence;
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Or. en

Predlog spremembe 68
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali kot nadomestni 
material za plastiko pri embalaži, 
pametnih vlaknih, vlaknih za oblačila in 
zdravilih;

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali namesto fosilno ali 
ogljično intenzivnega materiala, na 
primer namesto plastike pri embalaži, 
pametnih vlaknih, tekstilnih vlaknih, 
kemikalijah in zdravilih;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali kot nadomestni 
material za plastiko pri embalaži, pametnih 
vlaknih, vlaknih za oblačila in zdravilih;

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z varnimi lesnimi 
izdelki, ki se bodo uporabljali kot 
nadomestni material za plastiko pri 
embalaži, pametnih vlaknih, vlaknih za 
oblačila in zdravilih; poudarja, da je treba 
pri prednostnem razvrščanju alternativ na 
osnovi lesa upoštevati celotni življenjski 
krog izdelkov in njihovo okoljsko 
učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 70
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali kot nadomestni 
material za plastiko pri embalaži, pametnih 
vlaknih, vlaknih za oblačila in zdravilih;

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in inovacijam 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali kot nadomestni 
material za plastiko pri embalaži, pametnih 
vlaknih, vlaknih za oblačila in zdravilih; 
poudarja, da se mora plastika za enkratno 
uporabo nadomestiti z dolgotrajnimi 
trajnostnimi proizvodi;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Markus Buchheit

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da obstaja stalna potreba 
po trajni podpori raziskavam in 
inovacijam na področju gozdarstva v vsej 
vrednostni verigi gozdov, vključno z 
lesnimi izdelki, ki se bodo uporabljali kot 
nadomestni material za plastiko pri 
embalaži, pametnih vlaknih, vlaknih za 
oblačila in zdravilih;

6. poudarja, da je treba nenehno 
trajnostno podpirati raziskave in inovacije 
na področju gozdarstva v vsej vrednostni 
verigi gozdov, vključno z lesnimi izdelki, 
ki se bodo uporabljali kot nadomestni 
material za plastiko pri embalaži, pametnih 
vlaknih, vlaknih za oblačila in zdravilih, da 
bo evropska proizvodna veriga v primeru 
krize neodvisna od uvoza iz tretjih držav;

Or. de

Predlog spremembe 72
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da imajo po podatkih 
znanstvenih raziskav gozdovi, s katerimi 
se trajnostno gospodari, višjo sposobnost 
absorpcije CO2 kot gozdovi, s katerimi se 
ne gospodari; zato poziva, naj se z novo 
gozdarsko strategijo spodbuja trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, tudi s strani 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 73
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da imajo materiali na 
osnovi lesa ključno vlogo pri 
nadomeščanju materialov iz fosilnih virov 
v industrijah, kot so gradbeništvo, 
tekstilna industrija, kemična industrija in 
industrija embalaže;

Or. en

Predlog spremembe 74
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
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družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva; poudarja svoje 
stališče iz prve obravnave, da bi moral 
imeti program za enotni trg, 
konkurenčnost podjetij in evropsko 
statistiko med svojimi cilji tudi trajnost 
podjetij, zlasti mikro, malih in srednjih 
podjetij;

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva; meni, da lahko 
raziskave na področju gozdarstva in 
obnove gozdov doprinesejo k pozitivnim 
rezultatom, kar zadeva blaženje 
podnebnih sprememb, rast trajnostnih 
podjetij, zaposlovanje, dolgoročno 
ohranjanje zdravja gozdov in zaščito 
biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
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družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva; poudarja, da so 
raziskave in inovacije na visoki ravni 
nujne, če želimo povečati prispevek 
gozdov in gozdarskega sektorja k 
premagovanju izzivov našega časa;

Or. en

Predlog spremembe 77
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo, 
kmetijsko-gozdarski sistem in družbo prek 
posebnih instrumentov, kot so evropska 
partnerstva; meni, da bi morali ti programi 
vključevati mehanizme za spoštovanje 
ciljev in zakonodaje o varstvu okolja in 
ohranitvi biotske raznovrstnosti, ob 
zagotavljanju blažitve podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 78
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva; poudarja, da je treba 
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spodbujati nadaljnje raziskave v gozdarski 
industriji, pri čemer je treba posebej 
izpostaviti, da mala in srednja podjetja 
prispevajo k raziskavam in inovacijam na 
področju trajnostnega gozdarstva;

Or. en

Predlog spremembe 79
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi ter 
spodbujanju novih in obstoječih povezav 
med raziskavami, industrijo in družbo na 
vseh ravneh prek posebnih instrumentov, 
kot so evropska partnerstva (Evropsko 
partnerstvo za krožno Evropo, ki temelji 
na rabi biomase, in partnerstvo 
Build4People);

Or. en

Predlog spremembe 80
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva;

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva in okrepitev mreže 
poklicnih šol;

Or. fr
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Predlog spremembe 81
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu financiranju 
programa Obzorje Evropa in krepitvi 
povezav med raziskavami, industrijo in 
družbo prek posebnih instrumentov, kot 
so evropska partnerstva;

7. poziva k okrepitvi financiranja 
programa Obzorje Evropa in uvedbi 
programov, ki bodo spodbujali 
sodelovanje med raziskavami, industrijo 
in družbo;

Or. pt

Predlog spremembe 82
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje, da ima večina izdelkov iz 
gozdarskega sektorja kratko življenjsko 
dobo in ne dosega dolgotrajne 
uporabnosti ali shranjevanja ogljika, 
zaradi česar je učinek vsake zamenjave s 
temi izdelki zanemarljiv; poziva Komisijo 
in države članice, naj izboljšajo 
natančnost gozdarskih podatkov, vključno 
s poročanjem, kako se pridelan les 
uporabi, in poziva k harmonizaciji teh 
podatkov, da bo mogoče primerjati 
informacije med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 83
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da so raziskave in 
tehnologija že zelo napredovale, odkar je 
bila leta 2013 uvedena gozdarska 
strategija; zato poudarja, da je treba 
spodbujati nadaljnje raziskave v 
gozdarstvu in industriji s pretežno rabo 
biomase, ter meni, da bi morala biti 
partnerstva v okviru programa Obzorje 
Evropa še bolj osredotočena na to, saj se 
bodo s tem okrepile povezave med 
raziskavami, industrijo in družbo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je seznanjen z delom v okviru 
akcijskega načrta EU za financiranje 
trajnostne rasti1a, vključno s taksonomijo 
EU za trajnostne dejavnosti, na področju 
gozdarstva in drugih gospodarskih 
dejavnostih, povezanih z gozdovi;
_________________
1a Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropski centralni banki, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Akcijski načrt: financiranje 
trajnostne rasti (COM(2018)0097)

Or. en
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Predlog spremembe 85
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja pomen harmonizacije in 
izmenjave podatkov o gozdarskih virih v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 86
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva k vzpostavitvi in izvajanju 
sistema satelitskega spremljanja, da se 
omogoči natančno spremljanje gozdov v 
Evropski uniji, boljše opozarjanje na 
vremenske nevarnosti in poročanje o 
posledicah ter natančnejši državni popisi 
gozdov; 

Or. en

Predlog spremembe 87
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je treba upoštevati 
povezave med gozdarskim sektorjem in 
drugimi sektorji, pa tudi pomen 
digitalizacije in naložb v raziskave in 
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inovacije, da se ustvari industrijska 
simbioza;

Or. en

Predlog spremembe 88
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, kako pomembna je 
izobražena, kvalificirana in dobro 
usposobljena delovna sila za uspešno 
izvajanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi v praksi; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj še naprej izvajajo in 
krepijo veljavne evropske instrumente na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 89
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

Črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
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Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi z zavezujočimi 
cilji na področju biotske raznovrstnosti ter 
regionalni in ekonomski pomen gozdov; 
poziva države članice, naj bo sekvestracija 
ogljika prednostna naloga nacionalnih 
gozdarskih organizacij ter naj zato 
povečajo človeške in finančne vire; 
poudarja pomen, da se ohranijo javna 
izvedenska mnenja, in obsoja privatizacijo 
teh organizacij.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi in stalni oskrbi z 
lesnimi surovinami ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov; priznava, da so 
gonilna sila in nosilci trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi predvsem mala in 
srednja podjetja; poudarja pozitiven 
učinek trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi na blaženje podnebnih sprememb 
in prilaganje nanje;

Or. en

Predlog spremembe 92
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov; poudarja, kako 
pomembno vlogo ima trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi v celotni 
vrednostni verigi gozdarstva in 
biogospodarstva, zlasti kar zadeva 
zagotavljanje trajnostnih surovin v tem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 93
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov; poudarja, da 
bo trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
hkrati pripomoglo k podvojitvi gozdnih 
sestojev, saj bo posek nižji od rasti, kar 
pomeni, da se bo gozdni obseg še naprej 
povečeval;

Or. en

Predlog spremembe 94
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja, da je treba zaradi krize 
kot posledice podnebnih sprememb in 
izgube biotske raznovrstnosti na nekaterih 
evropskih gozdnih predelih uporabiti 



AM\1201856SL.docx 49/55 PE648.616v01-00

SL

načelo neposredovanja, prakse 
intenzivnega gospodarjenja z gozdovi pa 
dolgoročno nadomestiti s trajnostnim 
gospodarjenjem z gozdovi, ter da imajo 
gozdovi regionalni, okoljski, socialni, 
kulturni in gospodarski pomen.

Or. en

Predlog spremembe 95
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov; meni, da je 
treba spodbujati strokovno znanje in 
izkušnje ter poznavanje na področju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, saj 
lahko s tem preprečimo krčenje gozdov ter 
pozitivno vplivamo na zdravje in 
raznovrstnost gozdov.

Or. en

Predlog spremembe 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. ponovno poudarja nenadomestljivo 
vlogo, ki jo imajo gozdovi kot zelena 
pljuča našega planeta, in meni, da bi 
morala biti njihova zaščita prednostna 
naloga politike Evropske unije. 

Or. it
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Predlog spremembe 97
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi, ki ga ne 
nadzorujejo zasebni interesi in pomen 
gozdov za finančno, družbeno in okoljsko 
kakovost življenja. 

Or. pt

Predlog spremembe 98
Rob Rooken
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi ter regionalni in 
ekonomski pomen gozdov.

8. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi in krepitvi 
skladnosti s tradicionalno gozdarsko 
zakonodajo ter regionalni in ekonomski 
pomen gozdov.

Or. en

Predlog spremembe 99
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da bi bilo treba v tem okviru 
posebno pozornost nameniti temu, da se 
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bodo v vseh regijah prilagodili podnebnim 
spremembam v harmoniji z naravo, zlasti 
na območjih, ki jih podnebne spremembe 
najbolj ogrožajo, na primer na jugu 
Evrope, kjer se soočajo z ekstremno 
vročimi in sušnimi obdobji, zaradi česar 
se gozdne vrste in škodljivci selijo proti 
severu; meni, da bi morala Komisija 
predlagati različne strategije glede na 
podnebna območja, vključno z območjem 
sredozemskega podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 100
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. dodaja, da evropski zeleni dogovor 
kot nova strategija EU za rast zahteva 
naložbe, s katerimi bo mogoče polno 
podpreti čisto in krožno gospodarstvo; 
meni, da ima gozdarski in lesarski sektor 
ogromen naložbeni potencial in lahko 
veliko prispeva h čistemu in krožnemu 
gospodarstvu ter ustvarjanju delovnih 
mest v Evropi; meni tudi, da bi bilo treba s 
podpornim in usklajenim okvirom politike 
za vse udeležene sektorje zagotoviti in 
povečati razpoložljivost trajnostnih 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 101
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Evropsko unijo, naj 
vzpostavi nadzorno mrežo za evropske 
gozdove, ki bo zbirala podatke na lokalni 
ravni (pogozdovanje, temperatura, 
bolezni, ki jih povzročajo zajedavci, 
naravne nesreče) v povezavi s programom 
Copernicus za opazovanje Zemlje in bo 
lahko ustvarjala pravočasne in zanesljive 
napovedi, da bi se izboljšalo trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi.

Or. fr

Predlog spremembe 102
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. priznava, da so mala in srednja 
podjetja glavna gonilna sila in nosilci 
trajnostnega in dejavnega gospodarjenja z 
gozdovi, ki je tudi najučinkovitejši način 
preprečevanja škode v gozdovih in krčenja 
gozdov ter ohranjanja biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 103
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je les eden od 
nadomestnih materialov za plastiko v 
industrijski proizvodnji in se lahko 
uporablja tudi v gradbeništvu; torej 
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omogoča zmanjšanje uporabe plastike na 
področjih, kjer je treba njeno uporabo 
minimizirati;

Or. en

Predlog spremembe 104
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da se gozdovi v Uniji 
zelo razlikujejo, zato je treba uporabiti 
različne politike in pristope gospodarjenja 
z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 105
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ga skrbi, ker naj bi se gozdarska 
strategija predlagala v povezavi s 
strategijo za biotsko raznovrstnost, pri 
čemer se lahko zgodi, da se bo posebna 
vloga malih in srednjih podjetij pri 
trajnostnem gospodarjenju z gozdovi 
zanemarila in se ne bo upošteval 
najučinkovitejši način preprečevanja 
škode v gozdovih in krčenja gozdov ter 
ohranjanja biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 106
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Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, kako pomembni so 
gozdovi, saj po naravni poti shranjujejo 
ogljik in nam lahko tako pomagajo, da 
dosežemo cilje evropskega zelenega 
dogovora.

Or. en

Predlog spremembe 107
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poudarja, da je treba pri novi 
evropski gozdarski strategiji izkoristiti 
obstoječe mehanizme in naložbe v 
trajnostno gozdarsko politiko, pa tudi 
nove instrumente, oblikovane v odziv na 
sedanje razmere, ki so nastale zaradi 
pandemije koronavirusa ter njenih 
družbenih in gospodarskih posledic; 
poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti trajnostnemu 
gospodarjenju z gozdovi ter ustvarjanju 
delovnih mest v gozdarskem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 108
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)



AM\1201856SL.docx 55/55 PE648.616v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. poziva Komisijo, naj predlaga, 
kako spodbujati preobrazbo zapuščenih in 
neobdelanih zemljišč ter poindustrijskih 
zemljišč v gozdove, s čimer bi prispevali k 
politiki razogljičenja ter blaženju 
podnebnih sprememb.

Or. en


