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Pakeitimas 1
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. primena, kad miškų naikinimas ir 
alinimas yra bene didžiausios žmogaus 
sukelto anglies dioksido išmetimo, 
buveinių naikinimo ir klimato kaitos 
priežastys; todėl prašo Komisiją ir 
valstybės nares ir toliau laikytis 
įsipareigojimo kovoti su neteisėta 
medienos ruoša ir neteisėta medienos ir 
miškams pavojų keliančių prekių 
prekyba; vis dėlto pabrėžia, kad ES 
priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama 
kiek galima sumažinti teisės nuostatų 
besilaikančių medienos įmonių veiklos 
poveikį, kylantį dėl alternatyvaus žemės 
naudojimo, būtent galvijų veisimo, 
kasybos ir gręžimo veiklos;

Or. en

Pakeitimas 2
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. primena, kad Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos (IPCC) 
ataskaitoje dėl klimato kaitos ir 
dirvožemio teigiama, jog didžiausias 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
žemės naudojimo srityje potencialas slypi 
miškų naikinimo ir miškų alinimo 
mažinime; be to, pabrėžia, kad daugelis 
mokslinių tyrimų rodo biologinės 
įvairovės nykimo ir pandemijų, visų pirma 
su miškų naikinimu ir natūralių buveinių 
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blogėjimu susijusių zoonozių, kilimo 
sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES didinti investicijas į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, klimato 
kaitai atsparaus žemės ūkio, tvaraus 
intensyvinimo ir įvairinimo, agroekologijos 
ir agrarinės miškininkystės programas, 
siekiant sustabdyti žemės naudojimo plėtrą 
naikinant miškus ir kartu skatinti socialines 
ir ekonomines galimybes bei suteikti jų 
augančiai gyventojų populiacijai; ypač 
pabrėžia medžiais apaugusių plotų 
didinimo, pažeistų ekosistemų atstatymo ir 
dirvožemio regeneravimo vykdant miško 
atželdinimo ir apželdinimo mišku 
programas svarbą, kaip nurodyta DVT 15 
tiksluose;

Or. en

Pakeitimas 4
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, o taip pat į dėl miškų 
naikinimo ir žalos miškams susidarančių 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo bei 
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jų augančiai gyventojų populiacijai; pažeistų miškų atkūrimo programas, 
siekiant sustabdyti žemės naudojimo plėtrą 
naikinant miškus ir kartu skatinti 
ekonomines galimybes bei suteikti jų 
augančiai gyventojų populiacijai, 
atsižvelgiant į tai, kad miškams, kaip 
svarbiausiam pasaulyje anglies dioksido 
absorbentui, tenka esminis vaidmuo 
pasaulinėje klimato politikoje, nes jie 
išskiria deguonį ir sulaiko šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas (CO 2)  

Or. de

Pakeitimas 5
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES toliau tęsti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai; 
pabrėžia, kad šios investicijos nebus 
veiksmingos, jei vienodai nedalyvaus visa 
tarptautinė bendruomenė ir ypač 
valstybės, kurios labiausiai prisideda prie 
miškų naikinimo, t.y. Kinija;

Or. fr

Pakeitimas 6
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti neteisėtą 
medienos ruošimą ir žemės naudojimo 
plėtrą naikinant miškus ir kartu skatinti 
ekonomines galimybes bei suteikti jų 
augančiai gyventojų populiacijai laikantis 
Europos žaliojo kurso; sykiu atkreipia 
dėmesį į skirtingo lygio nacionalinę 
politiką žiedinės bioekonomikos 
kontekste;

Or. en

Pakeitimas 7
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES teikti pirmenybę 
investicijoms į agroekologiją, pasėlių 
įvairinimą ir agrarinę miškininkystę, 
atsižvelgiant į IPCC ataskaitą dėl klimato 
kaitos ir dirvožemio, taip pat ragina 
investuoti į miškų tvarkymą 
bendruomeniniu pagrindu, siekiant 
sustabdyti žemės naudojimo plėtrą 
naikinant miškus ir kitas natūralias 
ekosistemas, kartu skatinant tvarias 
ekonomines galimybes bei suteikiant jų 
augančiai gyventojų populiacijai;

Or. en

Pakeitimas 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas ir gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes, apsaugoti 
ekosistemas ir pagerinti pragyvenimo 
šaltinius ir aprūpinimą maistu bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

Or. en

Pakeitimas 9
Maria Noichl

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, 
tvaraus intensyvinimo ir įvairinimo, 
agroekologijos ir agrarinės miškininkystės 
programas, siekiant sustabdyti žemės 
naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu 
skatinti ekonomines galimybes bei suteikti 
jų augančiai gyventojų populiacijai;

1. ragina ES didinti investicijas į 
klimato kaitai atsparesnes tvaresnio ir 
ekstensyvesnio žemės ūkio, tvaraus 
intensyvinimo ir įvairinimo, agroekologijos 
ir agrarinės miškininkystės programas, 
siekiant sustabdyti žemės naudojimo plėtrą 
naikinant miškus ir kartu skatinti 
ekonomines galimybes bei suteikti jų 
augančiai gyventojų populiacijai;

Or. de

Pakeitimas 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1a. primena, kad tvarus miškų 
valdymas, biologinės įvairovės 
išsaugojimas ir agrarinė ekologija duoda 
tiesioginės ir netiesioginės naudos 
aprūpinimui maistu, pragyvenimo 
šaltiniams ir mitybai besivystančiose 
šalyse ir taip prisideda prie bado 
naikinimo ir geresnės mitybos vietos 
bendruomenėse; primena, kad pažangos 
tvaraus žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir 
tvaraus miškų valdymo srityse turėtų būti 
siekiama kartu įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurios 
DVS yra tarpusavyje susiję ir nedalomi;

Or. en

Pakeitimas 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad dėl žemės ūkio 
paskirties žemės plėtros sunaikinama apie 
80 proc. pasaulio miškų;labai susirūpinęs 
pažymi, kad ES suvartojimas yra apie 
10 proc. visų sunaikinamų pasaulio miškų 
dalies priežastis, nes ES labai 
priklausoma nuo importuojamų žemės 
ūkio produktų, pvz., palmių aliejaus, 
mėsos, sojų, kakavos, kukurūzų, 
medienos, kaučiuko [1];
[1] Šaltinis: Europos Komisijos 
komunikatas „ES veiksmų, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio 
miškus, stiprinimas“, 2019 m. liepos 23 d. 
p. 4.

Or. en

Pakeitimas 12
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Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. yra susirūpinęs dėl to, kad didėjant 
bioenergetikos produktų paklausai ir 
biomasės importui, jei jie nebus deramai 
kontroliuojami, gali susiformuoti netvari 
praktika, dėl kurios ilguoju laikotarpiu 
aplinkai gali būti daroma žala; todėl 
primygtinai ragina ES ir jos valstybes 
nares užtikrinti politikos darną ir įvertinti 
atitiktį politikos suderinamumo vystymosi 
labui principui, kuris įtvirtintas SESV 208 
straipsnyje ir vėliau pakartotas 2017 m. 
Naujajame Europos konsensuse dėl 
vystymosi;

Or. en

Pakeitimas 13
Manon Aubry

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad apie 80 proc. pasaulio 
mastu vykdomo miškų naikinimo nulemia 
žemės ūkio paskirties žemė plėtra, o padėtį 
dar labiau pablogina teisėtas ir neteisėtas 
miškų kirtimas medieną naudojant kurui 
ir eksportui; ragina Komisiją remti 
bendradarbiavimo politiką, kuria būtų 
siekiama sumažinti miškų naikinimą, 
kuris vykdomas siekiant plėtoti 
pramoninio masto į eksportą orientuotą 
žemės ūkio produktų gamybą;

Or. en

Pakeitimas 14
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Marlene Mortler

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina ES ir toliau dėti pastangas 
siekiant pažaboti miškų naikinimą ir žalą 
miškams bei pernelyg didelį miškų išteklių 
naudojimą ir užtikrinti, kad būtų išlaikyta 
tvarios miškininkystės srityje pasiekta 
pažanga, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimą ir darnaus vystymosi tikslus 
(DVT);

Or. de

Pakeitimas 15
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad kovojant su miškų 
naikinimu, turi būti taikoma nuosekli 
Europos Sąjungos aplinkosaugos politika 
ir ypač neturėtų būti skiriama pirmenybė 
tam tikroms kultūroms, pavyzdžiui, 
palmių aliejui;

Or. fr

Pakeitimas 16
Janina Ochojska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina ES sustiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą turint tikslą sustabdyti 
miškų naikinimą ir alinimą bei skatinti 
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miškų atkūrimą – tai sudarytų bent 
30 proc. visų klimato kaitos švelninimo 
veiksmų, kuriuos reikia įgyvendinti 
siekiant, kad visuotinis atšilimas neviršytų 
1,5 °C;

Or. en

Pakeitimas 17
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina ES paspartinti ir išplėsti 
paramos trečiosioms šalims skyrimo 
procesą ir suteikti joms galimybę susitelkti 
ties atsinaujinančiaisiais energijos 
šaltiniais taip atitinkamai sumažinant 
spaudimą kirsti miškus, kurį sukelia 
medienos naudojimas kurui;

Or. en

Pakeitimas 18
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys;

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys; pripažįsta 
tarptautinių sistemų, pvz., FAO 
neprivalomų atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
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gairių svarbą suteikiant teisinio aiškumo 
ir pateikiant tarptautiniu mastu 
priimamus gerosios patirties standartus 
dėl atsakingo žemės išteklių valdymo; 
ragina Komisiją remti Neprivalomų 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų 
išteklių valdymo gairių sklaidą ir 
naudojimą pasauliniu, regioniniu ir 
valstybių lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 19
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys;

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones turėtų būti 
siekiama šalinti pagrindines miškų 
naikinimo ir neteisėtos medienos ruošos 
užsienyje priežastis, t. y. kovoti su 
korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, mažėjančia erdve pilietinei 
veiklai, nepakankamu pilietinės 
visuomenės subjektų dalyvavimu, 
kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, 
nusikaltimais miškams, sukčiavimu, 
mokesčių slėpimu ir žmogaus teisių 
pažeidimais, kuriuos sukelia žemės 
grobimas ir nesaugus naudojimasis žeme;

Or. en

Pakeitimas 20
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys;

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, taip pat pateikti miškų apibrėžtį, 
kovoti su nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys; pabrėžia, kad tvarus 
žemės naudojimo planavimas turėtų būti 
rėmėjų iniciatyvų ir programų žemės ūkio 
ir miškininkystės srityje pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 21
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys;

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys; dėl to primygtinai 
ragina užtikrinti medienos ir jos produktų 
atsekamumą visoje tiekimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 22
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su korupcija, silpnu valdymu ir silpnomis 
institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės 
neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių 
pažeidimų priežastys;

2. pabrėžia, kad taikant ES 
bendradarbiavimo priemones reikia kovoti 
su miškų naikinimu, korupcija, silpnu 
valdymu ir silpnomis institucijomis, 
kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, 
nebaudžiamumu ir nesaugiu naudojimusi 
žeme, nes tai yra pagrindinės neteisėtos 
medienos ruošos, sukčiavimo, mokesčių 
slėpimo ir žmogaus teisių pažeidimų 
priežastys;

Or. en

Pakeitimas 23
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena kad pasaulio mastu apie 
2,6 mlrd. žmonių gamindami maistą 
naudoja tradicinę biomasę, daugiausia 
malkas ir medžio anglis, o beveik trys 
ketvirtadaliai šių žmonių neturi tinkamų 
viryklių; mano, kad ES parama turėtų 
būti proporcingai skiriama 
besivystančioms šalims, kad jos galėtų 
tvaresniu būdu gaminti medienos kurą ir 
mažinti miškų naikinimą, o sykiu švariau 
ir veiksmingiau pagerinti milijonų žmonių 
sveikatą besivystančiose šalyse, visų pirma 
moterų ir vaikų sveikatą;

Or. en

Pakeitimas 24
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad buvo pasirašyti 
susitarimai su valstybėmis, kurios 
nesilaiko įsipareigojimų kovoti su miškų 
naikinimu, t. y. Vietnamu ir pabrėžia, kad 
veiksminga kova su miškų naikinimu 
turėtų būti būtina sąlyga tokiems Europos 
Sąjungos ir trečiųjų šalių prekybos 
susitarimams sudaryti; 

Or. fr

Pakeitimas 25
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
didėjantis miškų naikinimo ir žalos 
miškams mastas ne tik kenkia tvariai 
miškininkystei ir biologinei įvairovei, bet 
ir daro neigiamą poveikį žmonių 
gyvenimui ir teisėms, pvz., persikėlimo ar 
išvykimo iš žemės atveju, jei 
nepaisoma žemės naudojimo teisių ar 
darbuotojų teisių;

Or. de

Pakeitimas 26
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į tai, kad miškai 
labai prisideda prie pasaulinio 
aprūpinimo maistu ir yra svarbus 
daugelio mažų šeimos ūkių pajamų 
šaltinis; pabrėžia, kad miškų išsaugojimo 
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ir miško atkūrimo priemonės gerina 
gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse;

Or. de

Pakeitimas 27
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą;

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; visų pirma 
pabrėžia, kad Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija (IPCC) savo specialiojoje 
ataskaitoje dėl klimato kaitos ir žemės 
aiškiai pabrėžia esminį tradicinių žinių ir 
čiabuvių tautų bei vietos bendruomenių 
vaidmenį tvarkant ir apsaugant pasaulio 
žemes ir miškus, taip pat bendruomenių 
žemės naudojimo teisių užtikrinimo 
svarbą kovojant su klimato kaita; 
pabrėžia, kad ES miškų strategija turėtų 
atspindėti vietinius poreikius ir būti 
paremta žmogaus teisėmis pagrįstu 
požiūriu, užtikrinant visišką vietos 
bendruomenių, visų pirma čiabuvių tautų, 
dalyvavimą; atsižvelgdamas į tai ragina ES 
užtikrinti jų veiksmingą dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant ES vystymosi 
programas, kurios daro jiems 
poveikį, pasinaudojant FLEGT įgyta 
patirtimi; be to, ragina ES stiprinti 
savanoriškos partnerystės susitarimų 
skaidrumą ir atskaitomybę; kalbant 
plačiau, pabrėžia ES atsakomybę 
veiksmingai pripažinti ir apsaugoti 
vietinių nuo miško priklausomų 
bendruomenių ir čiabuvių tautų teises į 
papročius atitinkančią jų žemių bei 
gamtos išteklių nuosavybę ir kontrolę, 
kaip nurodyta FAO neprivalomose 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų 



AM\1203805LT.docx 17/46 PE650.565v01-00

LT

išteklių valdymo gairėse ir nustatyta JT 
deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių 
(UNDRIP) ir TDO konvencijoje Nr. 169;

Or. en

Pakeitimas 28
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą;

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi, tačiau sykiu 
pripažįsta ir miškininkų profesionalų 
vaidmenį, kuris taip pat nepaprastai 
svarbus siekiant vykdyti veiksmingą miškų 
apsaugą;  ragina ES užtikrinti jų 
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant ES 
vystymosi programas, kurios daro jiems 
poveikį; be to, ragina ES didinti 
savanoriškos partnerystės susitarimų 
skaidrumą; pabrėžia, kad pirmenybė taip 
pat turėtų būti teikiama žinioms apie 
miškininkystę ir miškų apsaugą, įskaitant 
inovacijas ir skaitmeninimą, taip pat žinių 
perdavimui;

Or. en

Pakeitimas 29
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; pabrėžia, 
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užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą;

kad gamtos išteklių apsauga nėra vien 
biologinės įvairovės apsaugos klausimas, 
tai ir socialinio teisingumo klausimas 
įgyvendinant ekologinio atkūrimo viziją, 
pagal kurią suderinami tiek gamtos, tiek 
žmonių poreikiai; ragina ES užtikrinti jų 
žemės valdymo ir pagrindinių žmogaus 
teisių pripažinimą, taip pat dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant ES vystymosi 
programas, kurios daro jiems poveikį; be 
to, ragina ES didinti savanoriškos 
partnerystės susitarimų skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 30
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą;

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi ir kad jiems 
kartu su žmogaus teisių aplinkos 
apsaugos srityje gynėjais kyla vis didesnė 
grėsmė, nes dėdami pastangas apsaugoti 
savo miškus, žemę ir aplinką jie susiduria 
su bauginimu ir žmogaus teisių 
pažeidimais;  ragina ES užtikrinti jų 
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant ES 
vystymosi programas ir miškų apsaugos 
priemones, kurios daro jiems poveikį; be 
to, ragina ES didinti savanoriškos 
partnerystės susitarimų skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 31
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą;

3. primena, kad čiabuviai, vietos 
bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir 
moterys turi būtinas žinias apie miškus ir 
jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant ir 
įgyvendinant ES vystymosi programas, 
kurios daro jiems poveikį; be to, ragina ES 
didinti savanoriškos partnerystės 
susitarimų skaidrumą; taip pat ragina 
privačius medienos sektoriaus subjektus 
savanoriškomis iniciatyvomis prisidėti 
prie šių bendruomenių socialinio 
vystymosi skatinimo;

Or. fr

Pakeitimas 32
Manon Aubry

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad su miškų naikinimu 
nesusijusių produktų ženklinimo ir 
sertifikavimo schemų įdiegimas yra 
nepakankamas turint omenyje klimato ir 
aplinkos padėties rimtumą; reikalauja, 
kad bet kokius produktus, dėl kurių 
pasaulyje naikinami miškai, būtų 
draudžiama įvežti į ES vidaus rinką; 
reikalauja, kad siekiant užtikrinti tvarius 
gamybos ir vartojimo modelius Komisija 
nustatytų teisiškai privalomus tvarumo 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 33
Janina Ochojska
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad čiabuvių tautų 
moterys ir ūkininkės atlieka itin svarbų 
vaidmenį apsaugant miškų ekosistemas; 
vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad moterų 
įtrauktis ir galių joms suteikimas 
gamtinių išteklių valdymo procese yra 
nepakankami; mano, kad lyčių lygybė 
miškininkystės mokymo programų srityje 
yra itin svarbus tvarios miškotvarkos 
aspektas, kuris turėtų atsispindėti ES 
veiksmų plane;

Or. en

Pakeitimas 34
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
remti mažąsias ir vidutines miškininkystės 
įmones, teikiant techninę ir finansinę 
pagalbą, rengiant mokymus ir perduodant 
žinias;

Or. de

Pakeitimas 35
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad ES turi 
daug patirties tvaraus energijos tiekimo 
srityje ir, vykdydama mokslinius tyrimus 
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ir bendradarbiaudama, turėtų suteikti ir 
perduoti žinias šalims, kurias labiausiai 
paveikė miškų naikinimas, siekiant 
įgyvendinti Darbotvarkėje iki 2030 m. 
nustatytus tvarios miškotvarkos tikslus;

Or. de

Pakeitimas 36
Beata Kempa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonėje (KVTBP) 
daug dėmesio skirti miškininkystės 
sektoriui ir išnaudoti visą Išorės 
investicijų plano ir regioninių derinimo 
priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) daug dėmesio skirti 
miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą;

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) teikti pirmenybę 
miškų apsaugai ir atkūrimui ir pabrėžia 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą, taip pat ragina 
apsaugoti ir atkurti miškų ekosistemų 
vientisumą siekiant maksimaliai padidinti 
anglies dioksido kaupimo ir biologinės 



PE650.565v01-00 22/46 AM\1203805LT.docx

LT

įvairovės apsaugos pajėgumus; ragina 
privatųjį sektorių aktyviai įsitraukti į kovą 
su miškų naikinimu ir žmogaus teisių 
pažeidimais, susijusiais su jų tiekimo 
grandinėmis ir investicijomis, nedelsiant 
įgyvendinti prisiimtus miškų naikinimo 
nutraukimo įsipareigojimus ir užtikrinti 
visišką skaidrumą šių 
įsipareigojimų laikantis; ragina Komisiją 
pasiekti, kad FAO Neprivalomos 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų 
išteklių valdymo gairės 
(VGGT) įgyvendinant Išorės investicijų 
planą taptų privalomos; pabrėžia, kad šių 
gairių laikymuisi reikalinga veiksminga 
nepriklausoma stebėsena ir vykdymo 
užtikrinimas, įskaitant tinkamus ginčų 
sprendimo ir skundų teikimo 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 38
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) daug dėmesio skirti 
miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą;

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) daug dėmesio skirti 
miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą siekiant tvaraus 
miškų valdymo, apželdinimo mišku, miškų 
atsodinimo, tvaraus turizmo ir agrarinės 
miškininkystės, taip pat kai kurių didžiųjų 
įmonių iniciatyvų pašalinti su miškų 
naikinimu susijusius produktus iš tiekimo 
grandinių;

Or. en
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Pakeitimas 39
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) daug dėmesio skirti 
miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą;

4. ragina būsimoje Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėje (KVTBP) daug dėmesio skirti 
miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių 
derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą turinti tikslą pasiekti 
DVT;

Or. en

Pakeitimas 40
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia terapinę miškų funkciją 
itin urbanizuotose Europos visuomenėse, 
įskaitant vis didėjančią miestų miškų ir 
medžių miestuose svarbą, kadangi jei turi 
tiesioginį teigiamą poveikį žmonių 
sveikatai ir gyvenimo kokybei; pabrėžia, 
kad miškai taip pat prisideda prie kaimo 
teritorijų socialinės ir ekonominės plėtros, 
be kita ko, per išteklių paskirstymą 
skurdžiausioms vietovėms pasitelkiant 
miško pramonę, kitus nei mediena miško 
produktus arba ekologinį turizmą;

Or. en

Pakeitimas 41
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. miškai yra svarbi sausumos ir jūrų 
biologinės įvairovės dalis ir prisideda prie 
neigiamo klimato kaitos poveikio 
(pavyzdžiui, ekstremalių oro trikdžių, 
įskaitant potvynius, sausras, audras, 
eroziją, karščio bangas ir gaisrus) 
švelninimo ir prisitaikymo prie jo; todėl 
ragina ES rengiant vystymosi politiką ir 
vykdant bendradarbiavimą su trečiosiomis 
šalimis sustiprinti biologinės įvairovės 
apsaugą miškininkystės srityje;

Or. en

Pakeitimas 42
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina ES sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Nefinansinių 
ataskaitų teikimo direktyvos peržiūrą, kaip 
pastangų padidinti tvarų finansavimą 
plano dalis, būtų nustatytas reikalavimas 
bendrovėms atskleisti informaciją, 
susijusią su miškams pavojų keliančių 
produktų gamyba ar perdirbimu;

Or. en

Pakeitimas 43
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad Komisijos 
bioekonomikos strategija, kuri iš esmės 
paremta biomasės, konkrečiai miško 
biomasės, naudojimu (tiek kurui, tiek 
žaliavoms, iš kurių gaminami įvairiausi 
produktai), kelia naujų miškų apsaugos ir 
atkūrimo iššūkių, nes ją įgyvendinant 
rizikuojama suteikti daugiau svarbos jos 
pramoniniam vaidmeniui užuot išlaikius 
ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos 
vaidmenį; 

Or. en

Pakeitimas 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina ES bendradarbiaujant su 
besivystančiomis šalimis ypač didelį 
dėmesį skirti miškų ir pakrančių 
vietovėms, pavyzdžiui, mangrovėms; joms 
klimato kaita ir žmogaus veikla daro itin 
didelį poveikį ir jos suteikia puikią erdvę 
išsaugojimo, prisitaikymo ir švelninimo 
politikos įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 45
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4c. primena, kad didėjanti 
ES medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa viršija 
ES pasiūlos ribas ir todėl didina importo, 
dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo 
ir jų teisių pažeidimo riziką; primena, kad 
ES bioenergetikos politika turėtų būti 
vykdoma griežtai laikantis aplinkos 
apsaugos ir socialinių kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 46
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją savo miškų 
strategijoje pripažinti daugialypį miškų 
vaidmenį ir spręsti kompromisų, kylančių 
dėl augančios medienos kaip medžiagų, 
energijos ir bioekonomikos ištekliaus 
paklausos, problemą nustatant ES tvaraus 
miškų valdymo kriterijus su konkrečiais 
rodikliais ir ribomis, visų pirma dėl 
negyvos medienos kiekio; ypač 
primygtinai ragina ES pagrįsti savo teisės 
aktus moksliniais įrodymais, kuriais 
remiantis, pavyzdžiui, pirmenybė teikiama 
apželdinimui mišku, t. y. praktikai, kai 
miškams leidžiama augti, kol jie 
pasieks savo ekologinį anglies kaupimo 
pajėgumą ir visapusišką biologinės 
įvairovės potencialą; tai yra pigesnis ir 
veiksmingesnis dvigubos klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės nykimo krizės 
sprendimas negu atželdinimas mišku ir 
miško įveisimas;

Or. en
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Pakeitimas 47
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia, kad biologinės įvairovės 
apsauga ir klimato kaitos švelninimas 
nėra savaime vienas kitą papildantys 
veiksmai; ragina persvarstyti 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvą (AIED), kad ji derėtų su ES 
tarptautiniais įsipareigojimais pagal 
Darbotvarkę iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimą ir Biologinės įvairovės 
konvenciją, kurie apima socialinio 
tvarumo kriterijų nustatymą atsižvelgiant 
į žemės grobimo riziką; šiuo tikslu antroji 
Atsinaujinančių išteklių energijos 
direktyva turėtų atitikti tarptautinius 
žemės naudojimo teisės standartus, t. y. 
TDO konvenciją Nr. 169 ir FAO 
Neprivalomomis atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gaires ir FAO atsakingo investavimo 
žemės ūkyje ir maisto sistemose principus;

Or. en

Pakeitimas 48
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. atitinkamai pabrėžia būtinybę 
nustatyti griežtesnius miško biomasei 
taikomus aplinkos kriterijus siekiant 
išvengti miško naikinimo užsienio šalyse; 
visų pirma ragina valstybes nares 
energijos tikslais neimportuoti medienos 
ir medienos produktų; prašo Komisijos iš 
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dalies pakeisti AIED II, kad miško 
medienos deginimas nebūtų laikomas 
priemone, kuria prisidedama prie ES 
valstybių narių tikslų, susijusių su 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir kad 
deginant miško medieną nebebūtų galima 
gauti subsidijų;

Or. en

Pakeitimas 49
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo klausimus dvišaliuose 
dialoguose su šalimis partnerėmis siekiant 
jas paskatinti įtraukti miškus į savo 
nacionaliniu lygmeniu nustatytus 
įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus 
susitarimą, rengti tarptautiniu mastu 
privalomas miškų apsaugos sistemas ir 
derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo klausimus dvišaliuose 
dialoguose su šalimis partnerėmis siekiant 
jas paskatinti įtraukti miškus į savo 
nacionaliniu lygmeniu nustatytus 
įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus 
susitarimą, rengti tarptautiniu mastu 
privalomas miškų apsaugos ir atželdinimo 
mišku sistemas ir derinti veiksmus su 
tarptautinėmis iniciatyvomis; ragina ES 
apsvarstyti galimybę teikti paramą 
trečiosioms šalims, kurios turi potencialo 
pereiti prie atsinaujinančiųjų energijos 
(ne medienos) šaltinių, ir tokiu būdu 
sumažinti spaudimą naikinti miškus ir 
naudoti medieną kurui, taip pat ragina 
imtis veiksmų miškų dangos ir kitų 
miškingų vietovių plėtrai, kai tai 
įmanoma, visų pirma apleistose žemėse, 
arti miestų ir priemiesčių esančiose, taip 
pat kalnuotose vietovėse, atsižvelgiant į 
regioninį kraštovaizdį ir besikeičiančias 
klimato sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 50
Michèle Rivasi, Caroline Roose
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo klausimus dvišaliuose 
dialoguose su šalimis partnerėmis siekiant 
jas paskatinti įtraukti miškus į savo 
nacionaliniu lygmeniu nustatytus 
įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus 
susitarimą, rengti tarptautiniu mastu 
privalomas miškų apsaugos sistemas ir 
derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo ir alinimo bei kitų natūralių 
ekosistemų naikinimo klausimus 
dvišaliuose dialoguose su šalimis 
partnerėmis siekiant jas paskatinti įtraukti 
miškus ir susijusias valdymo priemones į 
savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus 
įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus 
susitarimą, taip pat nacionalines 
biologinės įvairovės strategijas ir veiksmų 
planus pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją ir rengti tarptautiniu mastu 
privalomas miškų apsaugos sistemas ir 
derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 51
Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo klausimus dvišaliuose 
dialoguose su šalimis partnerėmis siekiant 
jas paskatinti įtraukti miškus į savo 
nacionaliniu lygmeniu nustatytus 
įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus 
susitarimą, rengti tarptautiniu mastu 
privalomas miškų apsaugos sistemas ir 
derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų 
naikinimo klausimus dvišaliuose ir 
regioniniuose dialoguose su šalimis 
partnerėmis siekiant jas paskatinti įtraukti 
miškus į savo nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus įpareigojančius veiksmus pagal 
Paryžiaus susitarimą, rengti tarptautiniu 
mastu privalomas miškų apsaugos sistemas 
ir derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

Or. en
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Pakeitimas 52
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją išplėsti 
„Copernicus REDD+“ palydovinės 
sistemos naudojimą siekiant remti 
pasaulinės rizikos miškams ir miškų 
naikinimo stebėseną bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, sustiprinti 
prevenciją ir pasirengimą gesinti miškų 
gaisrus bendradarbiaujant su 
besivystančiomis šalimis tobulinant 
ankstyvojo perspėjimo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos 
mažinimo priemones; atsižvelgdamas į tai 
ragina Komisiją kartu su privačiuoju 
sektoriumi ir kitais vystymosi proceso 
dalyviais įvertinti naujų nelaimių rizikos 
finansavimo ir draudimo sprendimus 
siekiant apsisaugoti nuo miškams pavojų 
keliančių nelaimių;

Or. en

Pakeitimas 53
Manon Aubry

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad didėjantis medienos 
naudojimas biokurui ir bioenergijai kelia 
spaudimą pasaulio miškams, turint 
omenyje didėjantį energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, poreikį; 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares visapusiškai įvertinti poveikį, kurį 
didėjantis biokuro ir biomasės 
naudojimas gali turėti miškų naikinimui, 
ir atitinkamai persvarstyti ES 
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bioenergetikos politiką;

Or. en

Pakeitimas 54
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją užtikrinti 
kovos su miškų naikinimu iniciatyvų, 
kuriose ji dalyvauja, tolesnius veiksmus, 
viešinimą ir skaidrumą, visų pirma 
Centrinės Afrikos miškų iniciatyvos; 

Or. fr

Pakeitimas 55
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad Kinija tikriausiai yra 
didžiausia pasaulyje medienos, iškirstos 
naikinant miškus, importuotoja, nes ji 
neteisėtai importuoja medieną iš tokių 
šalių, kaip Birmos, Tailando, Brazilijos ir 
daugelio Užsachario Afrikos šalių, ir kad 
dėl to kovojant su pasauliniu miškų 
naikinimu būtinas dialogas su Kinija, 
siekiant užtikrinti, kad Kinija šiuo 
atžvilgiu vykdytų savo pareigas ir 
įsipareigojimus;

Or. fr

Pakeitimas 56
Dominique Bilde
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Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. be to, primena, kad Kinijos 
medienos importas iš Europos Sąjungos, 
ypač iš Rytų Prancūzijos, daro pražūtingą 
poveikį medienos sektoriui ir atitinkamų 
vietovių aplinkai, nes 2007-2019 m. 
Prancūzijos medienos eksportas į Kiniją 
padidėjo septynis kartus ir dėl to žymiai 
išaugo kainos, nepalankios Prancūzijos 
medienos sektoriui, ir todėl ragina taikyti 
kvotas rąstų importui iš Kinijos tiek, kiek 
tai įmanoma pagal Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles;

Or. fr

Pakeitimas 57
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. be to, apgailestauja, kad medienos 
gaminių, ypač baldų, importas iš Kinijos į 
Europos Sąjungą 2000-2018 m. ženkliai 
išaugo, nes šie produktai tiesiogiai 
konkuruoja su Europos gaminiais, o šis 
sektorius, kuriame nuo devintojo 
dešimtmečio pradžios vis mažėjo 
užimtumas, ir pabrėžia, kad todėl Europos 
Sąjunga turi numatyti priemones, skirtas 
taikyti kvotas tokiam importui ir tikrinti 
šių gaminių atitiktį galiojantiems Europos 
teisės aktams;

Or. fr

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos;

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; primena, kad vien 
savanoriškos priemonės ir sertifikavimo 
sistemos yra aiškiai nepakankamos miškų 
naikinimui sustabdyti; šiomis 
aplinkybėmis primena savo paramą 
Europos teisinei sistemai, kuri paremta 
privalomu išsamiu tikrinimu siekiant 
reguliuoti, kad į Sąjungos rinką patektų 
tik tie produktai ir prekės, kuriuos 
gaminant neprisidedama prie miškų 
naikinimo ir alinimo ar prie natūralių 
ekosistemų pertvarkymo arba naikinimo 
ir nepažeidžiamos žmogaus teisės; 
pabrėžia, kad tokia teisinė sistema turėtų 
būti taikoma visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant tiekimo grandinės 
pirkimo ir pardavimo veiklos vykdytojus; 
ji būtų taikoma kartu su tvirtu vykdymo 
užtikrinimo mechanizmu ir apimtų 
veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų 
nesilaikymą; primygtinai ragina Komisiją 
nedelsiant priimti tokį pasiūlymą, paremtą 
galiojančių teisės aktų nuostatomis, kaip 
antai konflikto zonų naudingųjų iškasenų 
reglamento, medienos reglamento, 
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos 
žvejybos reglamento, kuriuose visuose 
numatyti privalomi išsamaus patikrinimo 
reikalavimai, nuostatomis; 

Or. en

Pakeitimas 59
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos;

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; šiomis aplinkybėmis 
ragina nustatyti privalomus išsamaus 
patikrinimo reikalavimus, kad jie būtų 
taikomi visiems miškui pavojų keliančių 
produktų tiekimo grandinėse veiklą 
vykdantiems subjektams, ir ragina 
Komisiją skatinti tokią privalomą 
reglamentavimo sistemą taikyti 
tarptautiniu mastu, turint tikslą skatinti 
skaidrumą ir taikyti proporcingų, bet 
atgrasančių sankcijų mechanizmus, 
atitinkamai suderintus su JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniais principais; 
laikosi nuomonės, kad toks požiūris 
padėtų geriau užtikrinti vienodas sąlygas, 
kad besivystančiose šalyse būtų išvengta 
pajamų praradimo ir sykiu sprendžiama 
nesąžiningos konkurencijos problema bei 
skatinamas tvarus miškų valdymas;

Or. en

Pakeitimas 60
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos;

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą ir primygtinai ragina 
užtikrinti medienos ir jos produktų 
atsekamumą visoje tiekimo grandinėje ES 
ir trečiosiose šalyse; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos; yra įsitikinęs, 
kad ES miškų strategija turėtų skatinti 
geriausią praktiką ir rezultatus miškų 
sektoriuje ir jais dalytis, taip pat gerinti 
valstybių narių bendradarbiavimą;
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Or. en

Pakeitimas 61
Manon Aubry

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos;

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
nesąžiningos konkurencijos; primena savo 
raginimą parengti ES teisinę sistemą, 
pagal kurią ES įmonėms visoje jų tiekimo 
grandinėje būtų nustatytas privalomas 
išsamus įmonių patikrinimas siekiant 
užkirsti kelią miškų naikinimui ir 
žmogaus teisių pažeidimams (ir suteikti 
galimybes reikalauti jiems teisingumo) 
tiekimo grandinėse, spręsti su tuo 
susijusias problemas ir jas švelninti; tokie 
reikalavimai turėtų būti taikomi visuose 
sektoriuose, visų pirma finansų 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 62
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 

6. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės 
tvarumą ir skaidrumą; ragina priimti 
reguliavimo priemones, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas, kad besivystančiose 
šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir 
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nesąžiningos konkurencijos; nesąžiningos konkurencijos;  todėl ragina 
medienos sektoriuje skatinti savanoriškas 
privačių subjektų iniciatyvas;

Or. fr

Pakeitimas 63
Maria Noichl

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad ES intensyvaus 
ūkininkavimo modelis priklauso nuo 
didelio kiekio baltyminių pašarų importo; 
pabrėžia, kad baltyminių pašarų 
auginimas trečiosiose valstybėse yra 
vienas iš pagrindinių miškų ir atogrąžų 
miškų naikinimo veiksnių; ragina pašarų 
importui pradėti taikyti tvarumo 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad 
trečiosiose šalyse baltyminiai augalai yra 
auginami tvariu būdu, kuris nekenkia 
aplinkai ar socialinėms struktūroms;

Or. de

Pakeitimas 64
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ES integruoti miškų 
politiką į savo kovos su klimato kaita 
politiką, siekiant skatinti šalis, kurios 
apdirba ir (arba) importuoja didelį 
atogrąžų medienos kiekį, priimti 
veiksmingus teisės aktus, kuriais būtų 
draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą 
medieną ir reikalaujama, kad veiklos 
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vykdytojai atliktų išsamų patikrinimą 
(palyginamą su ES medienos reglamente 
numatytu patikrinimu);

Or. en

Pakeitimas 65
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ES padėti vystant tvarias ir 
miškų nykimo nesukeliančias žemės ūkio 
žaliavų tiekimo grandines, ir tai darant 
integruoti smulkiųjų ūkininkų produktus į 
tvarias tiekimo grandines, gerinti 
smulkiųjų ūkininkų gyvenimo sąlygas ir 
deramai atsižvelgti į pagrindines žmogaus 
teises, socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 66
Janina Ochojska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ES teikti paramą stiprinant 
miškų naikinimo ir neteisėtos veiklos 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 67
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. primena ES tarptautinius 
įsipareigojimus aplinkos, klimato ir 
žmogaus teisių srityse, būtent Paryžiaus 
susitarimą, Biologinės įvairovės 
konvenciją, Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m., Neprivalomas 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų 
išteklių valdymo gaires, Tarptautinę 
žmogaus teisių chartiją ir JT deklaraciją 
dėl čiabuvių tautų teisių; taip pat 
primena, kad Sutartyje įtvirtintas 
įsipareigojimas rengiant visų sričių vidaus 
ir išorės politiką atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus; atitinkamai 
ragina ES užtikrinti, kad jos visų sektorių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti miškus 
ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo; ypač 
ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos 
poveikis miškų būklei, gamtos 
ekosistemoms ir žmogaus teisėms būtų 
sistemingai vertinamas atliekant poveikio 
tvarumui vertinimus; primena, kad 
privalomos ir vykdytinos nuostatos dėl 
miškų, žmogaus teisių ir atsakingo verslo 
turi būti įtrauktos į prekybos susitarimų 
skyrius dėl tvarumo, įskaitant nuostatas, 
kuriomis užtikrinamas laisvas, išankstinis 
ir informacija pagrįstas čiabuvių tautų ir 
vietos bendruomenių sutikimas ir nuo 
miškų priklausomų bendruomenių ir 
čiabuvių tautų žemės naudojimo teisių 
pripažinimas; ragina integruoti 
veiksmingo šių nuostatų įgyvendinimo 
priežiūros ir teisių gynimo mechanizmus, 
visų pirma lengvai prieinamą skundų 
nagrinėjimo tvarką ir sankcijas;

Or. en

Pakeitimas 68
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo 
šių nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primygtinai pabrėžia, kaip svarbu, 
kad prekybos susitarimų skyriai dėl 
tvarumo būtų patikimi, nuoseklūs ir 
įgyvendinami ir kad sykiu būt veiksmingai 
vykdomi daugiašaliai aplinkos ir klimato 
susitarimai; ragina Komisiją, atliekant 
poveikio tvariam vystymuisi vertinimus 
(SIA) ir kitus atitinkamus vertinimus, 
nustatyti prekybos susitarimų poveikį 
miškų naikinimui, remiantis patikimais 
duomenimis ir vertinimo metodika; 
primygtinai ragina Komisiją įtraukti 
aiškią nuorodą į nuostatas dėl miškų ir 
atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 69
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad privalomos nuostatos 
dėl miškų ir atsakingo verslo, taip pat 
veiksmingo šių nuostatų įgyvendinimo 
priežiūros mechanizmai turi būti įtraukti į 
prekybos susitarimų skyrius dėl tvarumo ir, 
kad veiksminga kova su miškų naikinimu 
turi būti išankstinė tokių prekybos 
susitarimų sudarymo sąlyga;

Or. fr
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Pakeitimas 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad biologinės įvairovės 
tikslai turėtų būti įtraukti į miškininkystės 
ir visų kitų sričių politiką; primena, kad 
privalomos nuostatos dėl miškų ir 
atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

Or. en

Pakeitimas 71
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo; pabrėžia, 
kad miškų veisimas gali padėti iki 2050 m. 
pasiekti neutralaus poveikio klimatui 
tikslą.

Or. en
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Pakeitimas 72
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat veiksmingo šių 
nuostatų įgyvendinimo priežiūros 
mechanizmai turi būti įtraukti į prekybos 
susitarimų skyrius dėl tvarumo.

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių 
politika būtų suderinama su jos 
įsipareigojimais apsaugoti ir atkurti 
miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų 
ir atsakingo verslo, taip pat privalomi 
veiksmingo šių nuostatų įgyvendinimo 
priežiūros mechanizmai turi būti įtraukti į 
prekybos susitarimų skyrius dėl tvarumo.

Or. en

Pakeitimas 73
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. reiškia susirūpinimą dėl biologinės 
įvairovės nykimo Sąjungoje – šį klausimą 
reikia įtraukti į Europos miškų strategiją; 
primena, kad biologinės įvairovės 
nykimas yra vidinė Sąjungos problema; 
pažymi, kad strategija turėtų būti 
siekiama apsaugoti paskutinius likusius 
senų miškų plotus Sąjungoje, nes tai labai 
svarbios biologinės įvairovės buveinės ir 
būdas padidinti miškų atsparumą; 
pabrėžia, kad pagal strategiją turėtų būti 
skatinamas tvarus ir daugiafunkcis 
miškininkystės požiūris, priderintas prie 
regioninių sąlygų siekiant vienu metu 
optimaliai įgyvendinti įvairius tikslus, 
pavyzdžiui, medienos ruošos, vandens ir 
dirvožemio išsaugojimo ir kraštovaizdžio 
grožio.

Or. en
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Pakeitimas 74
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad sutrikdžius ištisas 
ekosistemas ir sunaikinus didžiulius 
miško plotus laukiniai ir egzotiniai 
gyvūnai buvo priversti trauktis į 
teritorijas, kuriose turi gyventi arčiau 
žmonių – tai sudaro palankesnes sąlygas 
tam tikrų infekcinių ligų kilimui ir 
plitimui; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti 
su tarptautinėmis organizacijomis, kaip 
antai PSO ir FAO, ir ieškoti pasaulinio 
masto sprendimų, kad būtų išvengta 
krizių ir pandemijų kilimo ateityje;

Or. en

Pakeitimas 75
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad buvo moksliškai 
įrodyta sveikatos, aplinkos ir klimato 
krizės sąsaja; pažymi, kad dėl klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės nykimo 
(pavyzdžiui, naikinant miškus) per 
ateinančius dešimtmečius tokių krizių gali 
labai padaugėti; todėl ragina ES 
įgyvendinant išorinę Žaliojo kurso dalį 
sustiprinti jos teikiamą techninę paramą 
ir keitimąsi informacija ir geriausia 
patirtimi su trečiosiomis šalimis tvaraus 
miškų valdymo srityje;
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Or. en

Pakeitimas 76
Beata Kempa

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina sustiprinti ES ir AKR 
bendradarbiavimą siekiant išspręsti vis 
didėjančią miškų nykimo ir dykumėjimo 
problemą šiose šalyse rengiant veiksmų 
planus, kuriuos vykdant būtų gerinamas 
miškų valdymas ir išsaugojimas, 
atsižvelgiama į miškų naikinimo priežastis 
tiek miškininkystės sektoriaus viduje, tiek 
išorėje, ir pripažįstama atogrąžų medienos 
svarba AKR valstybių, kuriose auginami 
atogrąžų medienai gaminti skirti medžiai, 
ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 77
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad prekybos 
liberalizavimas, įskaitant ES ekonominės 
partnerystės ir laisvosios prekybos 
susitarimus su tomis valstybėmis, gali 
padidinti miškų naikinimą, ir reiškia 
susirūpinimą dėl būsimo ES ir 
MERCOSUR susitarimo;
primygtinai tvirtina, kad norint užtikrinti 
žmogaus teisių paisymą, aplinkos, miškų 
ir darbo vietų apsaugą, taip pat vykdyti ES 
įsipareigojimus politikos nuoseklumo ir 
vystymosi srityse, reikalingos privalomos 
ir įgyvendinamos prekybos ir tvaraus 
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vystymosi skyrių nuostatos ES prekybos 
susitarimuose; 

Or. en

Pakeitimas 78
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją pripažinti, kad 
miškų naikinimas ir alinimas yra 
reikšmingai susiję su gyvūninės kilmės 
produktų, kaip antai mėsos, pieno 
produktų ir kiaušinių gamyba, ragina 
sumažinti ES miškams pavojų keliančių 
produktų vartojimą skatinant labiau 
augalinę mitybą ir ekstensyviąją 
gyvulininkystę, kuri nėra priklausoma 
nuo daug baltymų turinčių pašarų, 
pavyzdžiui, sojų;

Or. en

Pakeitimas 79
Janina Ochojska

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją į vykdytinų, kovai 
su korupcija skirtų LPS nuostatų taikymo 
sritį įtraukti neteisėtą miškininkystės 
praktiką, pavyzdžiui, pernelyg žemos 
medienos kainos nustatymą vykdant 
koncesiją, saugomų medžių kirtimą, 
miško produktų kontrabandą per sienas, 
neteisėtą medienos ruošą ir miško žaliavų 
apdorojimą neturint licencijos;
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Or. en

Pakeitimas 80
Janina Ochojska

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad 
pasaulinės tiekimo grandinės ir 
finansiniai srautai remtų tik teisėtą, tvarią 
ir miškų nykimo nesukeliančią gamybą ir 
kad jie nebūtų žmogaus teisių pažeidimų 
priežastis;

Or. en

Pakeitimas 81
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primygtinai ragina pagerinti žinias 
apie įvairių ekosistemų dinamiką jų 
brandos ir trikdžių aspektais – tai galbūt 
leistų sukurti naujus valdymo modelius; 
taip pat primygtinai ragina pagerinti 
profesinį mokymą miškininkystės srityje, 
kad būtų galima priderinti naujus miškų 
valdymo tikslus prie naujų bioekonomikos 
teikiamų galimybių ir naujos realybės, su 
kuria mes visi susiduriame XXI-ame 
amžiuje; siūlo priimti kaimo plėtros 
planus, kad būtų galima skirti reikiamą 
finansavimą inovacijų, bioekonomikos ir 
kitų pirmiau išdėstytų priemonių 
rėmimui;

Or. en
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Pakeitimas 82
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina ES spręsti miško naikinimo 
ir alinimo problemą, susijusią su miškams 
pavojų keliančių produktų prekyba, 
sudarant naujus dvišalius partnerystės 
susitarimus su šalimis gamintojomis, 
pasinaudojant medienos sektoriaus 
FLEGT SPS pamokomis – šioje srityje 
kakavos sektorius suteikia ankstyvos 
pažangos galimybę;

Or. en


