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15.10.2020 A9-0179/30

Pakeitimas 30
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31a. pabrėžia, kad daug Europos 
įmonių tiekimo grandinėje yra MVĮ, todėl 
ragina užtikrinti veiksmingas MVĮ 
palankias įgyvendinimo priemones, 
kuriomis administracinė našta 
sumažinama iki neišvengiamo 
minimumo; mano, kad turėtų būti 
sukurtas įmonių ankstyvo perspėjimo 
mechanizmas, pagal kurį įmonės būtų 
perspėjamos tais atvejais, kai jos 
importuoja prekes iš regionų, kuriuose 
galbūt vyksta miškų naikinimas;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Pakeitimas 31
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. yra įsitikinęs, kad ES medienos 
reglamentas, ypač jo išsamaus patikrinimo 
reikalavimai, yra tinkamas modelis, kuriuo 
galima remtis kuriant būsimą ES teisinę 
sistemą, skirtą ES sukeliamam pasauliniam 
miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos 
atkurti, tačiau tai, kad ES medienos 
reglamentas taikomas ribotam medienos 
produktų skaičiui, nepakankamai 
įgyvendinamas ir nepakankamai 
užtikrinamas jo vykdymas, reiškia, kad jis 
nepakankamai atlieka savo vaidmenį; todėl 
mano, kad būtų galima pasimokyti iš ES 
medienos reglamento patirties siekiant 
patobulinti būsimos ES teisinės sistemos, 
skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų 
naikinimui sustabdyti ir pradėti juos 
atkurti, įgyvendinimo ir vykdymo 
užtikrinimo taisykles; primena, kad miško 
produktų ruošos ir prekybos jais teisėtumas 
šiuo metu nustatomas pagal ES medienos 
reglamentą, todėl pabrėžia, kad būsimoje 
ES teisinėje sistemoje reikėtų vengti 
dvigubo reglamentavimo ir suderinti 
priemones, kuriomis reglamentuojama 
teisėta ir neteisėta miško produktų ruoša ir 
prekyba jais;

37. yra įsitikinęs, kad ES medienos 
reglamentas, ypač jo išsamaus patikrinimo 
reikalavimai, yra tinkamas modelis, kuriuo 
galima remtis kuriant būsimą ES teisinę 
sistemą, skirtą ES sukeliamam pasauliniam 
miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos 
atkurti, tačiau tai, kad ES medienos 
reglamentas taikomas ribotam medienos 
produktų skaičiui, prastai įgyvendinamas ir 
nepakankamai užtikrinamas jo vykdymas, 
reiškia, kad jis nepakankamai atlieka savo 
vaidmenį; todėl mano, kad būtų galima 
pasimokyti iš ES medienos reglamento 
patirties siekiant patobulinti būsimos ES 
teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam 
pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir 
pradėti juos atkurti, įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo taisykles; primena, 
kad miško produktų ruošos ir prekybos jais 
teisėtumas šiuo metu nustatomas pagal ES 
medienos reglamentą, todėl pabrėžia, kad 
būsimoje ES teisinėje sistemoje reikėtų 
vengti dvigubo reglamentavimo ir suderinti 
priemones, kuriomis reglamentuojama 
teisėta ir neteisėta miško produktų ruoša ir 
prekyba jais;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/32

Pakeitimas 32
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. pabrėžia, kad pakeitus 
reglamentavimo sistemą, siekiant įteisinti 
tam tikrų teritorijų naudojimą ir pakeisti 
nuosavybės teises, neišnyks dėl šių 
pakeitimų įgyvendinimo atsiradęs 
neigiamas poveikis žmogaus teisėms ir 
aplinkai; todėl pabrėžia, kad į išsamaus 
patikrinimo kriterijus turi būti įtraukti ir 
kiti su šių veiksmų teisėtumu nesusiję 
aspektai;

60. pabrėžia, kad pakeitus 
reglamentavimo sistemą, siekiant įteisinti 
tam tikrų teritorijų naudojimą ir pakeisti 
nuosavybės teises, neišnyks dėl šių 
pakeitimų įgyvendinimo atsiradęs 
neigiamas poveikis žmogaus teisėms ir 
aplinkai;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Pakeitimas 33
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. pažymi, kad dėl miškams ir 
ekosistemoms pavojingų prekių gamybos 
vietos bendruomenės patiria neigiamą 
poveikį ne tik dėl tiesioginio miškų 
naikinimo, ekosistemų nykimo bei žemės 
užgrobimo, bet ir dėl vandens užgrobimo, 
o tai gali turėti neigiamą poveikį miškams 
ir kitoms ekosistemoms; todėl pažymi, kad 
į teisinę sistemą, kuria siekiama nutraukti 
miškų naikinimą ir natūralių ekosistemų 
nykimą, reikėtų įtraukti miškui ir 
ekosistemoms pavojingų produktų 
gamybai reikalingo vandens tiekimo 
teisėtumo klausimą;

61. pažymi, kad dėl miškams ir 
ekosistemoms pavojingų prekių gamybos 
vietos bendruomenės patiria neigiamą 
poveikį ne tik dėl tiesioginio miškų 
naikinimo, ekosistemų nykimo bei žemės 
užgrobimo, bet ir dėl vandens užgrobimo, 
o tai gali turėti neigiamą poveikį miškams 
ir kitoms ekosistemoms;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Pakeitimas 34
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
68 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

68. pabrėžia, kad įgyvendinant bet 
kokius tolesnius reguliavimo ar ne 
reguliavimo veiksmus ir priemones, 
susijusias su ES biologinės įvairovės 
strategija iki 2030 m., strategija „Nuo 
ūkio iki stalo“, taip pat Reglamentą dėl 
BŽŪP strateginių planų, įskaitant 
valstybių narių nacionalinius strateginius 
planus, turi būti tinkamai atsižvelgiama į 
Sąjungos miškams ir ekosistemoms pavojų 
keliančių žaliavų vartojimo poveikį;

68. pabrėžia, kad įgyvendinant bet 
kokius tolesnius reguliavimo ar ne 
reguliavimo veiksmus ir priemones turi 
būti tinkamai atsižvelgiama į Sąjungos 
miškams ir ekosistemoms pavojų keliančių 
žaliavų vartojimo poveikį

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Pakeitimas 35
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
69 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

69. mano, kad labai svarbu nedelsiant 
iš esmės pakeisti gamybos būdus ir maisto 
produktų vartojimo įpročius; todėl mano, 
kad būtina įtraukti veiksmingas priemones, 
kuriomis didinama parama 
agroekologiniams ūkininkavimo metodams 
ir mažinamas maisto švaistymas visoje 
tiekimo grandinėje; pabrėžia, kad svarbu 
numatyti tikslines vartotojų informuotumo 
didinimo priemones siekiant padidinti 
vartotojų suvokimą apie vartojimo 
modelius, susijusius su miškais, biologine 
įvairove ir klimatu, teikiant paramą ir 
skatinant rinktis augalinės kilmės 
produktus;

69. pabrėžia, kad svarbu skatinti 
darnią mitybą didinant vartotojų 
informuotumą apie vartojimo įpročių 
poveikį ir teikiant informaciją apie 
mitybą, kuri yra naudingesnė žmonių 
sveikatai ir kurios aplinkosauginis 
pėdsakas yra mažesnis; todėl mano, kad 
būtina įtraukti veiksmingas priemones, 
kuriomis didinama parama 
agroekologiniams ūkininkavimo metodams 
ir mažinamas maisto švaistymas visoje 
tiekimo grandinėje; pabrėžia, kad svarbu 
numatyti tikslines vartotojų informuotumo 
didinimo priemones siekiant padidinti 
vartotojų suvokimą apie vartojimo 
modelius, susijusius su miškais, biologine 
įvairove ir klimatu, teikiant paramą ir 
skatinant rinktis augalinės kilmės 
produktus;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Pakeitimas 36
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
74 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

74. pabrėžia, kad Sąjungos 
bioenergetikos politika turėtų atitikti 
griežtus socialinius ir aplinkosaugos 
kriterijus;

74. pabrėžia, kad Sąjungos 
bioenergetikos politika turėtų atitikti 
griežtus socialinius ir aplinkosaugos 
kriterijus; primena, kad II 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyva ribojamas maistinių ir pašarinių 
augalų pasėlių naudojimas siekiant 
Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslo, nes tokie pasėliai laikomi 
keliančiais didelę netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo riziką ir iš jų gaunamų 
žaliavų auginimo teritorija, kaip 
pastebima, labai plečiasi į žemės, kurioje 
yra didelių anglies sankaupų, plotus; 
pažymi, kad šio didelę netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo riziką keliančio 
biokuro indėlis siekiant energetikos tikslų 
iki 2030 m. bus sumažintas iki 0 proc.; 
mano, kad ši nuostata yra gyvybiškai 
svarbi, kadangi ji mažina neigiamą ir 
netyčinį Sąjungos atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos politikos poveikį 
pasauliniam miškų naikinimui;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Pakeitimas 37
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
74 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

74a. primena, kad Sąjunga miškų 
naikinimo rizikos klausimą sprendžia 
pagal ES medienos reglamentą, 2003 m. 
gegužės 21 d. Komisijos komunikatą 
„Miškų teisės aktų vykdymas, miškų 
valdymas ir prekyba mediena (FLEGT). 
Pasiūlymas dėl ES veiksmų plano“, 
savanoriškos partnerystės susitarimus, 
kuriais skatinami daugiašaliai 
suinteresuotųjų subjektų procesai 
gamintojų šalyse, ir Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvą (RED II)1a, į 
kuriuos įtraukta daug taisyklių ir kurie 
galėtų būti vertingas pagrindas siekiant 
sumažinti miškų naikinimo ir neteisėto 
kirtimo riziką; pažymi, kad II 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyva išplečiamas įpareigojimas, pagal 
kurį Sąjungos tvarumo kriterijus turi 
atitikti ne tik biokuras, bet ir visas 
galutinis bioenergijos naudojimas, 
įskaitant šildymą ir vėsinimą bei elektros 
energiją, tačiau, kadangi direktyva 
taikoma tik bioenergijos gamybai 
naudojamoms žaliavoms, šiuo metu ją 
taikant negalima užtikrinti, kad nebūtų 
leidžiama naudoti su miškų naikinimu 
susijusių prekių ne energetikos reikmėms 
ar pertvarkyti ekosistemų biodegalams 
gaminti;
_________________

1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).
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15.10.2020 A9-0179/38

Pakeitimas 38
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
79 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

79. pažymi, kad dabartinė miško 
apibrėžtis, jo skirstymas į kategorijas ir 
daugybė kitų sąvokų bei principų, susijusių 
su miškų naikinimu vykdant tvarią 
miškotvarką, kuriuos patvirtino 
atitinkamos institucijos, pvz., Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO), yra iš 
esmės techniniai, todėl tinkamai 
neatskiriamos natūralaus miško ir įvesto 
miško funkcijos, nes miško ekonominė 
funkcija smarkiai pranoksta kitas jo 
funkcijas, ir pabrėžia, kad tai gali iškreipti 
duomenis apie pasaulio miškų plotą ir 
būklę; ragina atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus suvienodinti 
terminijos vartojimą pagal formuluotę, 
pateiktą rezoliucijos projekto priede, ir 
pabrėžia šio paaiškinimo svarbą siekiant 
veiksmingai naudoti susijusias priemones;

79. pažymi, kad dabartinė miško 
apibrėžtis, jo skirstymas į kategorijas ir 
daugybė kitų sąvokų bei principų, susijusių 
su miškų naikinimu vykdant tvarią 
miškotvarką, kuriuos patvirtino 
atitinkamos institucijos, pvz., Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO), yra iš 
esmės techniniai, todėl tinkamai 
neatskiriamos natūralaus miško ir įvesto 
miško funkcijos, nes miško ekonominė 
funkcija smarkiai pranoksta kitas jo 
funkcijas, ir pabrėžia, kad tai gali iškreipti 
duomenis apie pasaulio miškų plotą ir 
būklę; ragina Komisiją pasiūlyti 
suvienodinti priede pateiktas apibrėžtis;

Or. en



AM\1216033LT.docx PE658.387v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A9-0179/39

Pakeitimas 39
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų naikinimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
87 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

87. ragina sukurti išankstinio 
perspėjimo mechanizmus, kuriais valdžios 
institucijos, įmonės, įskaitant trečiųjų šalių 
sistemas, ir vartotojai būtų informuojami 
apie prekes, atvežtas iš vietovių, kuriose 
kyla ekosistemų kitimo rizika, susijusi su 
miškų ir savanų nykimu ir būklės 
blogėjimu, taip pat vietovių, kuriose buvo 
pažeistos žmogaus teisės, ir padėti spręsti 
šiuos klausimus stiprinant dialogą ir 
dalijantis duomenimis su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis;

87. ragina sukurti išankstinio 
perspėjimo mechanizmus, kuriais valdžios 
institucijos, įmonės, įskaitant trečiųjų šalių 
sistemas, ir vartotojai būtų informuojami 
apie prekes, atvežtas iš vietovių, kuriose 
kyla ekosistemų kitimo rizika, susijusi su 
miškų nykimu ir būklės blogėjimu, ir 
padėti spręsti šiuos klausimus stiprinant 
dialogą ir dalijantis duomenimis su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

Or. en


