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Pakeitimas 1
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. ragina ES rodyti lyderystę ir imtis 
ryžtingų veiksmų, pastaraisiais metais, 
nepaisant daugėjančių tarptautinių 
iniciatyvų, visame pasaulyje ir toliau 
blogėjant miškų naikinimo padėčiai; 
pabrėžia, kad savanoriškomis 
priemonėmis ir sertifikavimo sistemomis 
iš esmės nepavyko pasauliniu lygmeniu 
pasiekti svarbių rezultatų; ragina privatųjį 
sektorių nedelsiant vykdyti savo 
įsipareigojimus užtikrinti nulinį miškų 
naikinimo lygį ir kartu visišką skaidrumą 
vykdant įsipareigojimus; tuo tikslu 
pabrėžia poreikį sugriežtinti savanoriško 
sertifikavimo pagal socialinius ir aplinkos 
kriterijus reikalavimus, visų pirma 
sudarant daugiau galimybių mažiems 
gamintojams gauti sertifikavimą; remiant 
nepriklausomo audito naudojimą; 
tobulinant skundų pateikimo procedūras, 
didinant jų skaidrumą ir gerinant ginčų 
sprendimą, patvirtinant didelės 
išliekamosios vertės ir didelių anglies 
sankaupų kriterijus; užtikrinant, kad 
nebūtų užsodinami durpynai ir 
konvertuojamos ekosistemos bei kad būtų 
gerbiamos paprotinės žemės valdymo 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 2
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą priimti gaires arba 
valstybes nares priimti atitinkamus teisės 
aktus, kuriais būtų reikalaujama, kad 
įmonės atliktų privalomą išsamų 
patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

Or. fr

Pakeitimas 3
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 

1. pabrėžia, kad miškininkystės 
politika yra pirmiausia nacionalinės 
kompetencijos sritis, tačiau pripažįsta, kad 
daugelio sričių ES politika daro poveikį 
miškams, tad būtina vykdyti koordinavimą 
tarp sektorių ir atlikti su MVĮ susijusį 
poveikio vertinimą; ragina Sąjungą priimti 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, kuriuo 
būtų reikalaujama, kad įmonės atliktų 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir 
tarptautinius įsipareigojimus; pabrėžia, 
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atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą; kad tokiuose teisės aktuose turi būti 
laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą; 
pabrėžia, kad sukūrus naują teisinę 
sistemą reikėtų suteikti galimybių MVĮ ir 
nesudaryti joms pernelyg didelės 
administracinės naštos;

Or. en

Pakeitimas 4
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant 
finansų sektoriaus dalyviams, ir būtų 
paremti tvirtu vykdymo užtikrinimo 
mechanizmu, įskaitant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas 
už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
siekiant išvengti pajamų praradimo 
besivystančiose šalyse ir nesąžiningos 
konkurencijos; pabrėžia, kad tokiuose 
teisės aktuose turi būti laikomasi įvairias 
prekes apimančio požiūrio ir kad jie būtų 
paremti tvirtu vykdymo užtikrinimo 
mechanizmu; pažymi, kad ES teisės aktai 
negali būti taikomi atgaline data, kad 
įgyvendinimas turi būti objektyviai 
įmanomas ir kad besivystančioms šalims 
reikia laiko prisitaikyti prie naujų ES 
teisės aktų ir sukurti alternatyvias 
galimybes gauti pajamas; ragina ES 
vykstant tokiai pertvarkai remti 



PE653.848v01-00 6/40 AM\1207928LT.docx

LT

besivystančias šalis;

Or. en

Pakeitimas 5
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą nedelsiant priimti 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, kuriuo 
būtų reikalaujama, kad įmonės atliktų 
privalomą išsamų patikrinimą visose savo 
tiekimo grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, 
įskaitant čiabuvių ir vietos bendruomenių 
teises; pabrėžia, kad tokiuose teisės 
aktuose turi būti laikomasi įvairias prekes 
apimančio požiūrio, kad jie būtų taikomi 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
įskaitant finansų sektoriaus dalyviams ir 
pradinėje, ir galutinėje tiekimo grandinės 
grandyje; ir kad jie būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą, 
ir grindžiami su galiojančiais teisės aktais 
susijusia patirtimi, kaip antai dėl 
konflikto zonų naudingųjų iškasenų, 
medienos reguliavimo, 
nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos 
žvejybos; visuose tokiuose teisės aktuose 
yra nustatyti privalomi išsamaus 
patikrinimo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 6
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Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, 
kartu atsižvelgiant į EBPO deramo 
patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo 
verslo vykdymo; pabrėžia, kad tokiuose 
teisės aktuose turi būti laikomasi įvairias 
prekes apimančio požiūrio, būtų taikomi 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
įskaitant finansų sektoriaus dalyviams, ir 
būtų paremti tvirtu vykdymo užtikrinimo 
mechanizmu, įskaitant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už 
jų nesilaikymą; ragina Komisiją skatinti 
tokią reglamentavimo sistemą tarptautiniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
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keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų 
nesilaikymą;

keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, taip 
pat nekeltų didelio miškų ir didelės 
biologinės įvairovės ekosistemų naikinimo 
ir alinimo pavojaus; pabrėžia, kad 
tokiuose teisės aktuose turi būti laikomasi 
įvairias prekes apimančio požiūrio, būtų 
taikomi visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant finansų sektoriaus 
dalyviams, ir būtų paremti tvirtu ataskaitų 
teikimo, informacijos atskleidimo ir 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas atitikties užtikrinimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 8
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių, darbo ir 
tarptautinių aplinkos apsaugos 
konvencijų srityse; pabrėžia, kad tokiuose 
teisės aktuose turi būti laikomasi įvairias 
prekes apimančio požiūrio, būtų taikomi 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
įskaitant finansų sektoriaus dalyviams, 
užtikrintų nukentėjusiųjų teisę kreiptis į 
teismą ir būtų paremti tvirtu vykdymo 
užtikrinimo mechanizmu, įskaitant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
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sankcijas už jų nesilaikymą;

Or. en

Pakeitimas 9
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų 
keliančios prekės būtų tvarios, pagamintos 
be miškų naikinimo ir atitiktų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 
pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi 
būti laikomasi įvairias prekes apimančio 
požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės 
veiklos vykdytojams, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu 
vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

1. ragina Sąjungą priimti teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad įmonės atliktų privalomą 
išsamų patikrinimą visose savo tiekimo 
grandinėse, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinkai tiekiama miškų biomasė 
būtų tvari, pagaminta be miškų naikinimo 
ir atitiktų įsipareigojimus žmogaus teisių 
srityje; pabrėžia, kad tokiuose teisės 
aktuose turi būti laikomasi įvairias prekes 
apimančio požiūrio, būtų taikomi visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant 
finansų sektoriaus dalyviams, ir būtų 
paremti tvirtu vykdymo užtikrinimo 
mechanizmu, įskaitant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už 
jų nesilaikymą;

Or. de

Pakeitimas 10
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina aiškiai įtraukti 
miškininkystės sektorių į kuriamą 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) ir 
išnaudoti visą išorės investicijų plano ir 
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regioninių derinimo priemonių potencialą 
siekiant nukreipti privatųjį finansavimą 
tvariai miškotvarkai; ragina sugriežtinti 
jau galiojančius standartus ir 
sertifikavimo sistemas užuot kuriant 
naujus; tokie standartai ir sertifikavimo 
sistemos turi atitikti PPO taisykles;

Or. en

Pakeitimas 11
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kaip svarbu skatinti 
bendrą sutarimą dėl tvarių tiekimo 
grandinių nenaikinant miškų; mano, kad 
siekiant spręsti biržos prekių, kuriomis 
prisidedama prie miškų naikinimo visame 
pasaulyje, problemą būtina parengti vieną 
tiekimo be miškų naikinimo grandinių 
sąvokos apibrėžtį; ragina ES ir valstybes 
nares skatinti tvarias ir skaidrias vertės 
grandines remiantis patikima metodika, 
kurią šalys partnerės taiko kartu;

Or. en

Pakeitimas 12
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad produktų be miškų 
naikinimo ženklinimo ir sertifikavimo 
sistemų įdiegimas yra nepakankamas 
atsižvelgiant į kritinę klimato ir aplinkos 
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padėtį; reikalauja, kad turėtų būti 
uždrausta į ES vidaus rinką tiekti visus 
produktus, dėl kurių pasaulyje naikinami 
miškai; prašo Komisijos nustatyti teisiškai 
privalomus tvarumo kriterijus, kad būtų 
kuriami tvarūs gamybos ir vartojimo 
modeliai;

Or. en

Pakeitimas 13
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad savanoriškos 
iniciatyvos, pvz., 2014 m. rugsėjo 23 d. 
Niujorko deklaracija, taip pat gali būti 
naudingos kovojant su miškų naikinimu, 
kaip ir tam tikros sertifikavimo 
programos, jei atliekami reguliarūs jų 
auditai;

Or. fr

Pakeitimas 14
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad skaidrumo 
reikalavimus galiausiai reikia pritaikyti 
prie labai smulkiems gamintojams 
taikomų apribojimų, kad tokie gamintojai 
nebūtų atskirti nuo tiekimo grandinių;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/95/ES1 peržiūrą, būtų 
nustatytas privalomas reikalavimas 
įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su 
miškams pavojų keliančių produktų 
gamyba ar perdirbimu;

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/95/ES[1] peržiūrą, būtų 
nustatytas privalomas reikalavimas 
įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su 
miškams pavojų keliančių produktų 
gamyba ar perdirbimu, ir ragina sukurti 
įspėjimo mechanizmą, kai prekės yra 
importuojamos iš teritorijų, kuriose kyla 
miškų naikinimo pavojus;

[1] Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam 
tikrų didelių įmonių ir grupių nefinansinės 
ir įvairovės informacijos atskleidimo.

_________________
1 Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam 
tikrų didelių įmonių ir grupių nefinansinės 
ir įvairovės informacijos atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 16
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/95/ES1 peržiūrą, būtų 
nustatytas privalomas reikalavimas 
įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su 

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad būtų nustatytas privalomas 
reikalavimas įmonėms atskleisti 
informaciją, susijusią su miškams pavojų 
keliančių produktų gamyba ar perdirbimu; 
ragina įgyvendinti Bioekonomikos 
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miškams pavojų keliančių produktų 
gamyba ar perdirbimu;

strategiją; pripažįsta teigiamą 
miškininkystės ekonominį, visuomeninį ir 
aplinkosauginį indėlį ir prašo toliau 
investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas 
ir technologijų pažangą;

_________________
1 Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam 
tikrų didelių įmonių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 17
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/95/ES1 peržiūrą, būtų nustatytas 
privalomas reikalavimas įmonėms 
atskleisti informaciją, susijusią su miškams 
pavojų keliančių produktų gamyba ar 
perdirbimu;

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus 
standartus, kad vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/95/ES1 peržiūrą, būtų nustatytas 
privalomas reikalavimas įmonėms 
atskleisti informaciją, susijusią su miškų 
biomasės gamyba ar perdirbimu;

_________________ _________________
1 Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam 
tikrų didelių įmonių ir grupių nefinansinės 
ir įvairovės informacijos atskleidimo

1 Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam 
tikrų didelių įmonių ir grupių nefinansinės 
ir įvairovės informacijos atskleidimo

Or. de

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą toliau įtraukti nuostatas dėl 
miškų naikinimo į ES ekologinio ženklo, 
žaliųjų viešųjų pirkimų ir kitas 
iniciatyvas, susijusias su žiedine 
ekonomika; ragina Komisiją pristatyti šios 
krypties iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 19
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
kurti partnerystes glaudžiai 
bendradarbiaujant su šalimis 
gamintojomis ir vartotojomis siekiant 
pažaboti miškų naikinimą ir alinimą 
taikant išsamų požiūrį visoje miškų vertės 
grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 20
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. visų pirma, ragina Komisiją imtis 
iniciatyvos uždrausti pagal viešųjų 
pirkimų procedūras įsigyti importuojamus 
produktus, kuriems pagaminti naikinami 
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miškai, remiantis Pasaulio prekybos 
organizacijos daugiašale sutartimi dėl 
viešųjų pirkimų (GPA) ir 
Direktyva 2014/24 dėl viešųjų pirkimų;

Or. en

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pažymi, kad sudarius daugiau 
galimybių susipažinti su į ES 
importuojamų prekių muitinės 
duomenimis padidėtų pasaulinės vertės 
grandinės skaidrumas ir atskaitomybė; 
ragina Komisiją sukurti muitinės 
partnerystę ES viduje ir išplėsti muitinės 
duomenų reikalavimus, visų pirma, 
įtraukiant eksportuotoją ir gamintoją kaip 
privalomus muitinės duomenų elementus 
ir taip padidinant pasaulinių vertės 
grandinių skaidrumą ir atsekamumą;

Or. en

Pakeitimas 22
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
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jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms;

jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms, taip 
užtikrinant socialinį teisingumą; šiuo 
požiūriu pripažįsta tarptautinių sistemų, 
pvz., FAO neprivalomų atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių (VGGT) svarbą suteikiant teisinio 
aiškumo ir pateikiant tarptautiniu mastu 
priimamus gerosios patirties standartus 
dėl atsakingo žemės išteklių valdymo; 
ragina Komisiją remti VGGT sklaidą, 
naudojimą ir įgyvendinimą pasaulio, 
regioniniu ir šalių lygmenimis, be kita ko, 
įgyvendinant Išorės investicijų planą;

Or. en

Pakeitimas 23
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms;

3. pabrėžia teigiamą ES 
miškininkystės sektoriaus vaidmenį 
skatinant pasaulinius standartus tvarios 
miškotvarkos srityje; primena, kad 
didėjanti Sąjungos medienos kaip 
medžiagų, energijos ir bioekonomikos 
ištekliaus paklausa didina importo, dėl 
kurio naikinami miškai, žemės grobimo, 
čiabuvių priverstinio perkėlimo ir jų teisių 
pažeidimo riziką; ragina sustabdyti 
neteisėtą medienos ruošą ir užtikrinti 
medienos ir medienos produktų 
atsekamumą visoje tiekimo grandinėje; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti veiksmingą 
nuo miškų priklausomų bendruomenių ir 
čiabuvių paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms;

Or. en
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Pakeitimas 24
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms;

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms; ragina 
Komisiją ir valstybes nares išsamiai 
įvertinti poveikį, kurį didėjantis biokuro ir 
biomasės naudojimas gali padaryti miškų 
naikinimui, ir atitinkamai peržiūrėti ES 
atsinaujinančiosios energijos politiką ir 
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 

3. primena, kad didėjanti Sąjungos 
medienos kaip medžiagų, energijos ir 
bioekonomikos ištekliaus paklausa didina 
importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės 
grobimo, čiabuvių priverstinio perkėlimo ir 
jų teisių pažeidimo riziką; pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų 
priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
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paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms;

paprotinių žemės valdymo teisių 
pripažinimą ir pagarbą joms laikantis FAO 
neprivalomų atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių (VGGT), JT deklaracijos dėl 
čiabuvių tautų teisių (UNDRIP) ir TDO 
konvencijos Nr. 169;

Or. en

Pakeitimas 26
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad brandiems miškams 
reikėtų skirti dėmesį, kurio jie nusipelno, 
nes jie prisideda prie žinių ir sveikatos, 
kurių negalime atimti iš ateities kartų; yra 
susirūpinęs dėl biologinės įvairovės 
nykimo kai kuriuose pasaulio regionuose 
dėl klimato kaitos, ypač besivystančiose 
šalyse, ir primena, kad biologinės 
įvairovės nykimas taip pat turėtų būti 
Sąjungos prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 27
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad teisėta ir būtina kova 
su miškų naikinimu negali turėti tokių 
neigiamų padarinių kaip ariamosios 
žemės grobimas ir sunkiau įgyjamos teisės 
naudotis žeme, ypač smulkiesiems 
ūkininkams;
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Or. fr

Pakeitimas 28
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ES bioenergetikos 
politika turėtų atitikti griežtus socialinius 
ir aplinkosaugos kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 29
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje;

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; ragina ES 
kruopščiai atlikti išsamų vertinimą dėl 
didėjančio biomasės importo poveikio 
aplinkai, dėl kurio, jeigu nebus vykdoma 
tinkama stebėsena, gali būti taikomi 
netvarūs metodai ir skatinamas miškų 
naikinimas užsienyje;

Or. en

Pakeitimas 30
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje;

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje; 
ragina peržiūrėti Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvą, kad ji būtų 
suderinta su tarptautiniais ES 
įsipareigojimais pagal 2030 m. 
darbotvarkę, Paryžiaus susitarimu ir 
Biologinės įvairovės konvencija, t. y. kad 
būtų parengti socialinio tvarumo 
kriterijai, atsižvelgiant į žemės grobimo 
riziką, pagal tarptautinius žemės valdymo 
teisių standartus (visų pirma, TDO 
konvenciją Nr. 169 ir neprivalomas FAO 
gaires dėl žemės valdymo ir atsakingo 
investavimo į žemės ūkį ir maisto sistemas 
principų);

Or. en

Pakeitimas 31
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje;

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje, ir 
pabrėžia, kad miško įveisimas gali padėti 
iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslo; ragina laiku 
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įgyvendinti Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvą (REDII), kurioje yra 
nustatyti griežti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tvarumo kriterijai; primena, kad 
REDII iš esmės įnešamas itin svarbus 
indėlis siekiant apriboti neigiamą ir 
nepageidaujamą ES atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos politikos poveikį;

Or. en

Pakeitimas 32
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to 
skatinamas miškų naikinimas užsienyje;

4. apgailestauja, kad politika, kuria 
saugoma biologinė įvairovė, ir politika, 
skirta klimato kaitos švelninimui, nėra 
savaime viena kitą papildančios; yra ypač 
susirūpinęs dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai, nes dėl to didėja 
miškų naikinimo užsienyje rizika;

Or. de

Pakeitimas 33
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad miško biomasei 
reikia nustatyti griežtesnius 
aplinkosaugos kriterijus, kad būtų 
užkirstas kelias miškų naikinimui 
užsienyje; visų pirma, prašo Komisijos 
pakeisti REDII, kad miškų medienos 
deginimas nebūtų priimtinas siekiant 
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įgyvendinti ES valstybių narių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
tikslus ir kad miškų medienos deginimo 
nebebūtų galima subsidijuoti;

Or. en

Pakeitimas 34
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikėtų apriboti 
Sąjungos vykdomą produktų, kuriais 
prisidedama prie pasaulinio miškų 
naikinimo, pvz., alyvpalmių aliejaus, 
importą, kartu sudarant konkurenciją tam 
tikriems valstybių narių produktams;

Or. fr

Pakeitimas 35
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina ES remti šalis partneres 
kuriant tvarios miškotvarkos metodus ir 
moksliniais įrodymais grindžiamas 
strategijas bei atitinkamai teikti 
pirmenybę miško išlaikymui (leidžiant 
augti biologiškai įvairiems natūraliems 
miškams); tai atneša daugiau tiesioginės 
naudos kovojant su dvejopa pasauline 
krize ir klimato kaitos, ir biologinės 
įvairovės nykimo srityse nei miško 
įveisimo (naujų miškų sodinimo) ar miško 
atkūrimo strategija;
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Or. en

Pakeitimas 36
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

5. ragina Sąjungą skatinti ne tik 
ekonominės naudos duodančią tvarią 
miškotvarką, kurią įgyvendinant miško 
augimas taip pat padeda siekti klimato 
srities tikslų, o tai itin svarbu siekiant 
sumažinti miškų naikinimą ir alinimą, ir 
laikytis politikos suderinamumo vystymosi 
labui principo ir užtikrinti vystymosi, 
prekybos, žemės ūkio, energetikos ir 
klimato politikos sričių nuoseklumą; 
ragina ES apsvarstyti galimybę skirti 
paramą trečiosioms šalims, turinčioms 
potencialą pereiti prie atsinaujinančiųjų 
išteklių, kurie nėra mediena, energijos, 
taip sumažinant spaudimą miškų 
naikinimo požiūriu, daromą naudojant 
medieną kaip kurą, ir siūlo imtis veiksmų 
siekiant padidinti miško ir kitos miškingos 
žemės plotą prie miestų ir miesto 
apylinkių bei kalnuotose vietovėse, 
atsižvelgiant į regionų vietovių ir 
kintančio klimato sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 37
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
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suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą; pabrėžia, kad dėl prekybos 
liberalizavimo, įskaitant ES EPS ir LPS 
su trečiosiomis šalimis, miškų naikinimas 
gali padidėti; yra susirūpinęs dėl būsimo 
ES ir MERCOSUR susitarimo, kuris nėra 
suderinamas su ES įsipareigojimais 
kovoti su klimato kaita, užtikrinti nulinį 
miškų naikinimą ir apsaugoti žmogaus 
teises;

Or. en

Pakeitimas 38
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
nustatyto SESV 208 straipsnyje, ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos, mokslinių tyrimų ir klimato 
politikos sričių nuoseklumą; visų pirma, 
ragina ES iš esmės padidinti investicijas į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, 
siekiant stiprinti klimatui atsparų žemės 
ūkį, pasėlių įvairinimą ir žemės ūkio 
ekologiją, laikantis Europos žaliojo kurso 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 39
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui (PCD) 
principo, nustatyto SESV 208 straipsnyje, 
ir užtikrinti vystymosi, užsienio prekybos, 
žemės ūkio, energetikos ir klimato 
politikos sričių nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 40
Marlene Mortler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą, taip pat suderinti esamas 
direktyvas;

Or. de

Pakeitimas 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato politikos sričių 
nuoseklumą;

5. ragina Sąjungą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo ir 
užtikrinti vystymosi, prekybos, žemės ūkio, 
energetikos ir klimato ir biologinės 
įvairovės politikos sričių nuoseklumą;

Or. en



PE653.848v01-00 26/40 AM\1207928LT.docx

LT

Pakeitimas 42
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad ES priemonėmis 
turėtų būti pirmiausia siekiama kuo 
labiau sumažinti poveikį, kurį daro teisėta 
medienos ruoša, leidžiama alternatyvaus 
žemės naudojimo tikslais, visų pirma, 
galvijų ūkių, gavybos ir gręžimo veiklai, 
kuri yra pagrindinis miškų naikinimo, 
ekosistemų alinimo ir buveinių 
sunaikinimo veiksnys kartu su intensyvia 
žemės ūkio veikla;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pakartoja, kad ES prekybos 
politika turėtų būti suderinama su jos 
tarptautiniais įsipareigojimais 
aplinkosaugos srityje ir prie jų prisidėti; 
visų pirma, ragina Komisiją užtikrinti, 
kad prekybos poveikis miškų, natūralių 
ekosistemų ir žmogaus teisėms būtų 
reguliariai vertinamas atliekant poveikio 
darniam vystymuisi vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Dominique Bilde
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ypač apgailestauja, kad buvo 
sudaryti prekybos susitarimai su 
valstybėmis ar valstybių grupėmis, pvz., 
MERCOSUR, kurių nacionaline 
produkcija prisidedama prie pasaulinio 
miškų naikinimo, turint omenyje 
jautienos sektoriaus ir sojų, kurių viena 
pagrindinių gamintojų pasaulyje yra 
Brazilija, gamybos poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 45
Maria Noichl

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ES daugiau investuoti į 
programas, skirtas klimato kaitai 
atsparesniam, tvaresniam ir 
ekstensyvesniam žemės ūkiui, tvariam 
įvairinimui, žemės ūkio ekologijai ir 
agrarinei miškininkystei, siekiant 
sustabdyti vis didėjantį žemės naudojimą 
miškų sąskaita;

Or. de

Pakeitimas 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5a. atkakliai tvirtina, kad ES itin 
svarbu stiprinti bendradarbiavimą dėl 
miškų naikinimo, alinimo ir atkūrimo 
sričių politikos ir veiksmų svarbiausiuose 
tarptautiniuose forumuose;

Or. en

Pakeitimas 47
Maria Noichl

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad intensyvaus, į 
eksportą nukreipto ES žemės ūkio modelis 
vėlgi yra priklausomas nuo didelio kiekio 
baltyminių pašarų importo; pabrėžia, kad 
baltyminių pašarų auginimas užjūrio 
valstybėse yra vienas iš pagrindinių miškų 
ir atogrąžų miškų naikinimo veiksnių; 
ragina nustatyti pašarų importo tvarumo 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad 
baltyminiai augalai trečiosiose valstybėse 
būtų auginami tvariai, nedarant žalos 
aplinkai ar socialinėms struktūroms;

Or. de

Pakeitimas 48
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Sąjungą nesudaryti 
prekybos susitarimų ir nesuteikti prekybos 
lengvatų valstybėms, kurios akivaizdžiai 
prisideda prie pasaulinio miškų 
naikinimo; šiuo atžvilgiu apgailestauja, 
kad su Vietnamu sudarytas laisvosios 
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prekybos susitarimas;

Or. fr

Pakeitimas 49
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kaip svarbu padidinti 
medžių lajos dangą, atkurti pažeistas 
ekosistemas ir dirvožemius siekiant 
išvengti erozijos ir maisto medžiagų 
netekimo vykdant miško atkūrimo ir 
įveisimo programas, kaip numatyta pagal 
15 DVT;

Or. en

Pakeitimas 50
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. apgailestauja dėl Kinijos vykdomo 
rąstų eksporto iš Sąjungos, visų pirma 
Prancūzijos, pasekmių, nes 2007–2019 m. 
Prancūzijos medienos importo į Kiniją 
mastas padidėjo septynis kartus ir tai 
padarė didelį spaudimą Prancūzijos 
medienos sektoriaus įmonėms; taip pat 
apgailestauja dėl perdirbtos medienos 
produktų, pvz., medinių baldų, importo į 
Sąjungą iš Kinijos;

Or. fr
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Pakeitimas 51
Maria Noichl

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina ES sustabdyti sojų importą 
iš trečiųjų valstybių, jei dėl to naikinami 
dideli miškų plotai;

Or. de

Pakeitimas 52
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. pabrėžia, kad Paryžiaus 
susitarimas turėtų būti esminis ES 
prekybos susitarimų elementas, ir 
atitinkamai ragina Komisiją į visus 
Sąjungos prekybos ir investicijų 
susitarimus įtraukti ryžtingas konkrečias 
nuostatas dėl miškų ir žemės ūkio biržos 
prekių tvarumo lyginamuosius rodiklius, 
įskaitant nuostatas, kuriomis 
garantuojamas nevaržomo ir informuoto 
išankstinio čiabuvių ir vietos 
bendruomenių sutikimo principas ir 
pripažįstamos nuo miško priklausomų 
bendruomenių ir čiabuvių žemės valdymo 
teisės; pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų 
būti privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 53
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Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų, 
įskaitant aiškius, nuoseklius ir 
įgyvendintinus skyrius dėl tvarumo; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą; siūlo Komisijai kruopščiai 
įvertinti prekybos susitarimų poveikį 
miškų naikinimui atliekant poveikio 
darniam vystymuisi vertinimą (SIA) ir 
kitus atitinkamus vertinimus remiantis 
patikimais duomenimis ir vertinimo 
metodika;

Or. en

Pakeitimas 54
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą; primena, kad miškai atlieka 
gydomąją funkciją, turinčią tiesioginių 
pasekmių žmonių sveikatai ir gyvenimo 
kokybei, ir todėl taip pat galėtų prisidėti 
prie socialinio ir ekonominio kaimo 
vietovių vystymosi;
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Or. en

Pakeitimas 55
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad reikėtų teikti pirmenybę ir 
žinioms miškininkystės ir miško apsaugos 
srityse, įskaitant inovacijas ir 
skaitmeninimą, bei žinių perdavimui; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
vykdomos taikant veiksmingus stebėsenos 
mechanizmus, siekiant imtis teisių gynimo 
priemonių, visų pirma, numatant sankcijų 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 56
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų ir 
nesudaryti prekybos susitarimų su 
valstybėmis, kurios nepadeda kovoti su 
pasauliniu miškų naikinimu; pabrėžia, 
kad šios nuostatos turėtų būti privalomos ir 
vykdomos taikant veiksmingą stebėsenos ir 
sankcijų mechanizmą;

Or. fr
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Pakeitimas 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų ir 
biologinės įvairovės; pabrėžia, kad šios 
nuostatos turėtų būti privalomos ir 
vykdomos taikant veiksmingas stebėsenos 
ir vertinimo sistemas siekiant užtikrinti 
atskaitomybę ir skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 58
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
vykdomos taikant veiksmingą stebėsenos 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 59
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti 
privalomos ir vykdomos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmą.

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos 
prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti 
ryžtingas konkrečias nuostatas dėl miškų; 
pabrėžia, kad šiose nuostatose turėtų būti 
numatyti mechanizmai, kuriais būtų 
užtikrinamas jų veiksmingas 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 60
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją skatinti standartų 
ir sertifikavimo sistemų, kurios padeda 
nustatyti ir skatinti su miškų naikinimu 
nesusijusias prekes, griežtinimą; atkakliai 
tvirtina, kaip svarbu stiprinti 
bendradarbiavimą su šalimis 
gamintojomis teikiant techninę pagalbą, 
keičiantis informacija ir gerąja patirtimi, 
ir imtis bendros veiklos, kuria remiantis 
būtų keičiama politika atsižvelgiant į 
pažangų miškų naikinimo ir alinimo, 
skaidrių tiekimo grandinių ir veiksmingų 
stebėsenos mechanizmų poveikio 
suvokimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją pripažinti, kad 
daugeliu atvejų miškų naikinimas ir 
alinimas vyksta dėl gyvūninės kilmės 
produktų, kaip antai mėsos, pieno 
produktų ir kiaušinių, ir mažinti rizikingų 
biržos prekių vartojimą ES skatinant 
augalinę mitybą ir ekstensyviąją 
gyvulininkystę, kuri nėra priklausoma 
nuo tokio baltymingo pašaro, kaip soja; 
be to, ragina Komisiją peržiūrėti 
Reglamentą 2019/807, kad į ES 
energetikos tikslais nebūtų importuojamas 
alyvpalmių aliejus ir sojų aliejus;

Or. en

Pakeitimas 62
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina stiprinti ES ir AKR 
valstybių bendradarbiavimą siekiant 
spręsti šiose šalyse didėjančią miškų 
naikinimo ir dykumėjimo problemą 
rengiant veiksmų planus, kuriais siekiama 
tobulinti miškų valdymą ir išsaugojimą, 
atsižvelgiant į miškininkystės sektoriuje ir 
už jo ribų kylančias miškų naikinimo 
priežastis ir pripažįstant atogrąžų 
medienos svarbą AKR valstybių, kuriose 
auga medienos gamybai naudojami 
miškai, ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 63
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
maždaug 80 proc. miškų naikinimo 
pasaulyje sietina su žemės ūkio tikslais 
naudojamų žemės plotų didėjimu; padėtis 
pablogėja ir dėl teisėto ir neteisėto medžių 
kirtimo kuro reikmėms ir eksporto 
tikslais; ragina Komisiją remti 
bendradarbiavimo politiką, kurios 
tikslas – mažinti miškų naikinimą siekiant 
pramoniniu mastu gaminti eksportuoti 
skirtą žemės ūkio produkciją;

Or. en

Pakeitimas 64
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. apgailestauja, kad kadangi ES 
įsikūrusios finansų įstaigos yra 
pagrindinis šešių žemės ūkio maisto 
produktų įmonių, kurios labiausiai 
dalyvauja naikinant klimatui itin svarbius 
miškus, pvz., Brazilijoje, Kongo baseine 
arba Papua Naujojoje Gvinėjoje, 
finansavimo šaltinis (2013–2019 m. 
laikotarpiu jos skyrė 7 mlrd. EUR); prašo 
Europos Komisijos apsvarstyti galimybę 
sukurti teisėkūros mechanizmą siekiant 
užkirsti kelią ES finansų subjektams ir 
įstaigoms finansuoti miškų naikinimo 
veikloje dalyvaujančias įmones;

Or. en
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Pakeitimas 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją stiprinti 
bendradarbiavimą su šalimis 
gamintojomis ir vartotojomis bei verslo ir 
pilietinės visuomenės atstovais rengiant 
gaires, įskaitant tam tikrais kriterijais 
grindžiamą vertinimą, siekiant įrodyti 
įvairių standartų ir sistemų, kurių 
tikslas – nustatyti ir remti biržos prekes, 
gaminamas be miškų naikinimo, 
patikimumą ir patvarumą;

Or. en

Pakeitimas 66
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia poreikį ne tik plėtoti 
tinkamas žemės ūkio alternatyvas miškų 
naikinimui, įskaitant darnaus 
ūkininkavimo metodų pritaikymą ir naujų 
ūkininkavimo technologijų naudojimą, 
bet ir atsodinti medžius išvalytuose 
plotuose bei leisti miško ekosistemoms 
ilgainiui atsigauti;

Or. en

Pakeitimas 67
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kaip svarbu kurti 
stebėsenos sistemas ir kaupti patikimą 
miškų išteklių informaciją, kuri padėtų 
stebėti miško plotą, siekiant rengti 
tinkamesnę nacionalinę miškininkystės 
politiką bendradarbiaujant su 
besivystančiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 68
Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos, 
miškų naikinimo, buveinių sunaikinimo ir 
biologinės įvairovės nykimo gerokai 
padidėja rizika, kad zoonozinės ligos bus 
perduodamos iš gyvūnų žmonėms, kaip 
COVID-19 atveju;

Or. en

Pakeitimas 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad didinant vartotojų 
informuotumą apie vartojimo pėdsaką jie 
raginami keisti elgesį ir rinktis tvarius be 
miškų naikinimo gaminamus produktus;
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Or. en

Pakeitimas 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. užtikrina, kad miškų naikinimas 
būtų įtraukiamas į politinius dialogus 
nacionaliniu lygmeniu, ir padeda šalims 
partnerėms kurti ir įgyvendinti 
nacionalines miškų ir tvarių tiekimo 
grandinių sistemas, kartu remiant 
veiksmingą šalių partnerių nacionaliniu 
lygmeniu nustatytų įpareigojančių 
veiksmų (NDC) įgyvendinimą pagal 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. atkakliai tvirtina, kad privačiajame 
sektoriuje daugėjant iniciatyvų be miškų 
naikinimo sudaromos galimybės užtikrinti 
politikos sinergiją ir padidinti poveikį; 
tačiau pabrėžia, kad reikia papildomų 
gairių dėl tokių tiekimo grandinių 
iniciatyvų kūrimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos, kad būtų mažinamas su 
privačiomis iniciatyvomis susijęs miškų 
naikinimas; ragina Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi 
keičiantis gerąja patirtimi ir derinant 
duomenis.
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Or. en


