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Módosítás 1
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők fenntartható 
használata;

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők és ökoszisztémák 
fenntartható használata; hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben, hogy felül kell 
vizsgálni a kereskedelem- és a 
beruházáspolitikát e globális kihívás 
hatékonyabb kezelése érdekében, valamint 
azáltal, hogy a kötelező vállalati 
átvilágítás révén globális szinten egyenlő 
versenyfeltételeket alakítanak ki;

Or. en

Módosítás 2
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők fenntartható 
használata;

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése a fenntartható fejlődés, a 
éghajlati összeomlás elleni küzdelem, a 
biológiai sokféleség megőrzése 
tekintetében korunk egyik 
legnagyobb kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései semmiképpen 
nem érhetők el; hangsúlyozza, hogy a 
jelenlegi politikákkal nem biztosítható az 
erdők fenntartható használata;
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Or. fr

Módosítás 3
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők fenntartható 
használata;

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése és az erdőpusztulás megelőzése 
korunk legnagyobb fenntarthatósági 
kihívásai közé tartozik, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők fenntartható 
használata;

Or. en

Módosítás 4
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az erdők 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
nem biztosítható az erdők fenntartható 
használata;

1. megjegyzi, hogy az erdők globális 
megőrzése korunk egyik legnagyobb 
fenntarthatósági kihívása, amely nélkül a 
Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal 
a világ egyes részein nem biztosítható az 
erdők fenntartható használata;

Or. en

Módosítás 5
Miapetra Kumpula-Natri
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy az EU az 
erdőkre vagy az ökoszisztémára 
kockázatot jelentő áruk jelentős 
importőre, és az EU felelősséggel tartozik 
azért, hogy többet tegyen ezen importok 
kedvezőtlen hatásainak csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a sajnálatos Covid19-járványt 
követően emlékeztet arra, hogy az erdei 
ökoszisztémák elpusztítása fokozza az új 
világjárványok kitörésének esélyét;

Or. fr

Módosítás 7
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít arra, hogy az Unió közös 
kereskedelempolitikájának felülvizsgálata 
teljes mértékben integrálja az összefüggést 
a nemzetközi kereskedelem növekedése és 
annak a globális biológiai sokféleségre – 
többek között az erdei ökoszisztémákra – 
gyakorolt negatív hatása között;  kéri, 
hogy kereskedelmi kapcsolataiban az EU 



PE653.994v01-00 6/29 AM\1208730HU.docx

HU

vezessen be kötelező erejű 
mechanizmusokat és szankciókat a 
biológiai sokféleség tényleges védelme 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 8
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy a becslések szerint 
a globális erdőirtás 80%-a a 
mezőgazdaság bővülésének számlájára 
írható , és az erdőkre és az ökoszisztémára 
kockázatot jelentő áruk, például a 
pálmaolaj, a szója, a hús, a bőr, a kakaó, 
a kávé, a gumi és a kukorica iránti 
keresletben gyökerezik;

Or. en

Módosítás 9
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. megjegyzi, hogy az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet hatálya alá tartozó 
termékek kivételével jelenleg nem létezik 
olyan hatályos uniós jogszabály, amely 
előírná, hogy az uniós piacon az erdőkre 
és az ökoszisztémára kockázatot jelentő 
árukat forgalomba hozó gazdasági 
szereplőknek az erdőirtás kockázatának 
csökkentése érdekében átvilágítási 
eljárásokat kell követniük;

Or. en
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Módosítás 10
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell a kapacitásépítési 
lehetőségek tekintetében is;

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell a kapacitásépítési 
lehetőségek tekintetében is; hangsúlyozza, 
hogy az önkéntes partnerségi 
megállapodások rendkívül hatékony 
keretet biztosítanak ahhoz, hogy jó 
partnerség alakuljon ki ezekkel az 
országokkal, és támogatni kell az új 
önkéntes partnerségi megállapodások 
létrehozását további partnerekkel;

Or. en

Módosítás 11
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell a kapacitásépítési 
lehetőségek tekintetében is;

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell a kapacitásépítési 
lehetőségek tekintetében is; úgy véli, hogy 
az önkéntes partnerségi megállapodás 
modelljét ki lehet terjeszteni az erdőkre és 
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az ökoszisztémára kockázatot jelentő új 
árukra is;

Or. en

Módosítás 12
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell a kapacitásépítési 
lehetőségek tekintetében is;

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési 
terv és az önkéntes partnerségi 
megállapodások keretében a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés jó 
eredményeket hozott az illegális 
fakitermelés kínálati oldali kihívásainak 
kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
munkát fokozni kell különösen a nyomon 
követés, az ellenőrzés és a kontroll, 
valamint a kapacitásépítési lehetőségek 
tekintetében is;

Or. en

Módosítás 13
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy tovább kell 
fejleszteni a fa- és fatermékpiaci uniós 
rendelet végrehajtását és érvényesítését 
annak érdekében, hogy fenntartsák az 
importált és a belföldön kitermelt, illetve 
előállított faanyagok, illetve fatermékek 
fenntartható kereskedelmét;

Or. en
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Módosítás 14
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet jelentőségét az 
illegálisan kitermelt fa uniós piacra való 
bekerülésének megelőzésében; 
megállapítja, hogy végrehajtása és 
érvényesítése nem volt kielégítő;

Or. en

Módosítás 15
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megismétli azon kérését, hogy meg 
kell erősíteni a behozott faanyagok és 
fatermékek ellenőrzését az uniós 
határokon annak biztosítása érdekében, 
hogy a behozott termékek valóban 
megfeleljenek az Unióba való behozatal 
kritériumainak; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
vámellenőrzéseket Unió-szerte ugyanazon 
szabványok szerint hajtsák végre, 
méghozzá egy közvetlen egységes 
vámellenőrzési mechanizmus révén, 
együttműködésben a tagállamokkal, és 
teljes mértékben megfelelve a 
szubszidiaritás elvének;

Or. en
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Módosítás 16
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. üdvözli a FLEGT-rendelet és az 
uniós fa- és fatermékpiaci rendelet 
Bizottság általi, közelgő célravezetőségi 
vizsgálatát, amely lehetőséget kínálhat 
arra, hogy megerősítsék végrehajtásukat 
és kiterjesszék a hatályukat, hogy pl. a 
nyomtatott termékekre és a fatermékekre 
is vonatkozzanak; felszólít a civil 
társadalom szerepének megerősítésére, 
amely az erdőirtással kapcsolatos 
információk kulcsfontosságú forrása; 
felhívja az EU-t, hogy növelje a FLEGT 
finanszírozását;

Or. en

Módosítás 17
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
kutatások továbbra is megerősítik a 
zoonotikus betegségek, mint például a 
Covid-19 és az erdőirtás, az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenése közötti aggasztó kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 18
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn
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Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. üdvözli a 2019. július 23-i, „A 
világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról” című uniós közleményt; 
emlékeztet arra, hogy a fenntartható és 
inkluzív erdőgazdálkodás és erdészeti 
irányítás elengedhetetlen a 2030-ig tartó 
időszakra szóló fenntartható fejlődési 
menetrendben, a Párizsi 
Megállapodásban és az európai zöld 
megállapodásban rögzített célkitűzések 
eléréséhez; hangsúlyozza azon 
intézkedések fontosságát, amelyek 
biztosítják, hogy a kereslet összhangban 
legyen a kitűzött célokkal, mivel az EU az 
erdőirtáshoz kapcsolódó áruk – például a 
szója, a pálmaolaj, az eukaliptusz, a gumi, 
a kukorica, a marhahús, a bőr és a kakaó 
– jelentős importőre, amelyek gyakran a 
globális erdőirtás mozgatórugói;

Or. en

Módosítás 19
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. kiemeli, hogy az olyan áruk, mint 
a kakaó, időben kínálnak esélyt arra, 
hogy előrelépés történjen egy ilyen 
megközelítés terén, levonva a 
tanulságokat a FLEGT önkéntes 
partnerségi megállapodás folyamatából;

Or. en
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Módosítás 20
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. úgy véli, hogy az EU-nak 
biztosítania kell, hogy kizárólag a 
fenntartható és erdőirtásmentes ellátási 
láncokat és pénzmozgásokat támogassa, 
és amelyek nem járnak az emberi jogok 
megsértésével;

Or. en

Módosítás 21
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. felhívja a Bizottságot, hogy az 
erdőket veszélyeztető árukról szóló 
jövőbeli javaslatait a FLEGT cselekvési 
tervből, az uniós fa- és fatermékpiaci 
rendeletből, a konfliktusövezetekből 
származó ásványokról szóló rendeletből, a 
nem pénzügyi jelentéstételről szóló 
irányelvből, a jogellenes, be nem jelentett 
és szabályozatlan halászatról szóló 
jogszabályokból és az ellátási láncok 
szabályozására irányuló egyéb uniós 
kezdeményezésekből levont tanulságokra 
alapozza; érdeklődéssel veszi tudomásul a 
Bizottság bejelentését a belső piacon 
forgalomba hozandó termékek teljes 
ellátási láncán belüli kellő gondosságra 
vonatkozó jövőbeli javaslatokról; felszólít 
a civil társadalom mint az erdőirtással 
kapcsolatos alapvető információforrás 
szerepének megerősítésére; sürgeti a 
Bizottságot, hogy az ilyen javaslatok 
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kidolgozása során biztosítsa, hogy ezek az 
áruk és termékek ne okozzanak erdőirtást, 
erdőpusztulást, a természetes 
ökoszisztémák átalakulását vagy 
pusztulását, illetve az emberi jogok ehhez 
kapcsolódó megsértését, továbbá hogy 
ezek az egész ellátási láncra 
vonatkozzanak, és terjedjenek ki az 
OECD-nek a kereskedelem terén a 
társadalmi felelősségvállalásra és az 
emberi jogokra vonatkozó 
iránymutatásaira, valamint hogy gondos 
értékelés után a javaslatok 
működőképesnek és a piac valamennyi 
szereplőjére, köztük a kkv-kra is 
alkalmazhatónak bizonyuljanak;

Or. en

Módosítás 22
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás 
kiváltó okai túlmutatnak az erdészeti 
ágazaton, és olyan kérdések széles 
köréhez kapcsolódnak, mint a 
földtulajdoni és -használati viszonyok, az 
őslakos népek jogainak védelme, a 
mezőgazdasági politikák, az 
éghajlatváltozás, a demokrácia, az emberi 
jogok és a politikai szabadság; emlékeztet 
arra, hogy az őslakos nők és a női 
mezőgazdasági termelők központi szerepet 
töltenek be az erdei ökoszisztémák 
védelmében; felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza az erdőirtás holisztikus kezelésére 
irányuló erőfeszítéseit egy koherens 
szakpolitikai keret révén, az ökoszisztémák 
megőrzésének biztosítása mellett; úgy véli, 
hogy az erdészeti oktatás terén a nemek 
közötti egyenlőség kulcsfontosságú kérdés 
a fenntartható erdőgazdálkodás 
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szempontjából, amit az uniós cselekvési 
tervben is tükrözni kell;

Or. en

Módosítás 23
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3i. emlékeztet az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvek tiszteletben tartásának 
fontosságára; támogatja a 
transznacionális vállalatok és egyéb üzleti 
vállalkozások tevékenységének emberi 
jogi vonatkozásaira irányuló, kötelező 
érvényű ENSZ-eszköz létrehozásáról 
szóló, folyamatban lévő tárgyalásokat, és 
hangsúlyozza, hogy fontos, hogy az EU 
proaktívan vegyen részt e folyamatban;

Or. en

Módosítás 24
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3j. felhívja a Bizottságot, hogy 
teljesítse azon kötelezettségvállalását, 
hogy a legközelebbi felülvizsgálat 
keretében kiterjeszti a fa- és fatermékpiaci 
uniós rendelet által előírt, a kellő 
gondosság elvén alapuló kötelezettségek 
hatályát a konfliktusövezetből származó 
faanyagokra is;
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Or. en

Módosítás 25
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 
intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik;

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy azok nem elegendők és 
csak kiegészíthetnek egy bátrabb, kötelező 
erejű uniós szabályozási keretet, mivel az 
összetett, dinamikus és átláthatatlan 
globális értékláncok gyakran kapcsolódnak 
az erdőirtáshoz; ezért azt ajánlja, hogy 
dolgozzanak ki hatékonyabb és szélesebb 
körű intézkedéseket, amelyek az egész 
Unióra kiterjedő keresleti oldalt kezelik; 
sürgeti ezért a Bizottságot, hogy a 
környezeti, társadalmi és emberi jogi 
kockázatok és hatások azonosítása, 
megelőzése és csökkentése érdekében 
dolgozza ki az erdőkre és az 
ökoszisztémákra kockázatot jelentő 
áruknak és az azokból származó 
termékeknek a teljes ellátási láncát érintő, 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségek érvényesíthető keretét; 
hangsúlyozza, hogy a hatékonyság 
növelése érdekében e jogi keretnek 
magában kell foglalnia a természeti 
erőforrásokat exportáló országokban az 
igazságszolgáltatáshoz való megfelelő 
hozzáférést, a jogorvoslati lehetőségeket 
és a visszaélést bejelentő személyek 
hatékony védelmét;

Or. en

Módosítás 26
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Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 
intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik;

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 
intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik, valamint 
technikaisegítségnyújtás, továbbá az 
erdők védelmével, megőrzésével és 
fenntartható hasznosításával kapcsolatos 
információk és bevált gyakorlatok cseréje 
révén erősítsék meg a globális 
környezetvédelmi irányítást és a harmadik 
országokkal folytatott együttműködést, 
különös figyelmet fordítva a 
magánszektor által végrehajtott 
fenntarthatósági kezdeményezésekre. 

Or. en

Módosítás 27
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 
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intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik;

intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik; 
érdeklődéssel veszi tudomásul a Bizottság 
bejelentését a belső piacon forgalomba 
hozandó termékek teljes ellátási láncán 
belüli kellő gondosságra vonatkozó 
jövőbeli javaslatokról;

Or. en

Módosítás 28
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szélesebb körű 
intézkedéseket, amelyek az egész Unióra 
kiterjedő keresleti oldalt kezelik;

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a 
kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi 
önszabályozási kísérletek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az összetett, dinamikus 
és átláthatatlan globális értékláncok 
gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; 
ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
hatékonyabb és szigorúbb intézkedéseket, 
amelyek az egész Unióra kiterjedő keresleti 
oldalt kezelik; kéri, hogy az Unió védje 
meg a visszaélést bejelentő személyek 
jogait az erdőirtás elleni harcuk során;

Or. fr

Módosítás 29
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy az 
elfogadandó intézkedések átfogó és 
differenciált megközelítést alkalmazzanak 
az erdőirtás tekintetében, figyelembe véve 
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annak számos dimenzióját, valamint a 
fenntartható vállalkozások létrehozásával 
és az illegális gazdaságok elleni 
küzdelemmel való kapcsolatát.  E célból 
párbeszédre szólít fel a harmadik 
országokkal annak érdekében, hogy eseti 
alapon vizsgálják meg az erdővel borított 
területek csökkenésének fő okait és a 
végrehajtandó intézkedések relevanciáját.

Or. en

Módosítás 30
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy ambiciózus, hatékony és 
kötelező erejű, kellő gondosságon alapuló 
jogi keretre az uniós piacon a 
fenntartható és erdőirtásból származó 
áruktól mentes ellátási láncok biztosítása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 31
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezek az intézkedések megfeleljenek a 
WTO előírásainak, azaz arányosak, 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek, 
és ne minősüljenek önkényes vagy 
indokolatlan megkülönböztetésnek vagy a 
nemzetközi kereskedelem rejtett 
korlátozásának; javasolja, hogy a kis- és 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy hatásvizsgálatot végezzenek és 
figyelembe vegyék annak eredményeit 
annak érdekében, hogy olyan szabályokat 
dolgozzanak ki, amelyek nem adják fel, 
hanem fokozzák valamennyi vállalat, 
különösen a kkv-k versenyképességét, és 
biztosítsák, hogy ezek az intézkedések 
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középvállalkozások kapjanak megfelelő 
támogatást és átmeneti időt annak 
érdekében, hogy üzleti tevékenységüket az 
új szabályokhoz igazítsák;

megfeleljenek a WTO előírásainak, azaz 
arányosak, megkülönböztetéstől mentesek 
legyenek, és ne minősüljenek önkényes 
vagy indokolatlan megkülönböztetésnek 
vagy a nemzetközi kereskedelem rejtett 
korlátozásának; javasolja, hogy a kis- és 
középvállalkozások kapjanak megfelelő 
támogatást és átmeneti időt annak 
érdekében, hogy üzleti tevékenységüket az 
új szabályokhoz igazítsák; emlékezteti a 
Bizottságot az „egy be, egy ki” elvre, és 
kéri, hogy a kellő gondosságról szóló 
javaslatot kapcsolják össze az ágazatra 
vonatkozó csökkentett szabályozásra 
irányuló javaslatokkal;

Or. en

Módosítás 32
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az ilyen intézkedések ne okozzanak 
szükségtelen súrlódást az EU és 
kereskedelmi partnerei közötti 
kapcsolatokban;  hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy figyelembe vegyék az 
intézkedéseknek az erdőkre és az 
ökoszisztémára kockázatot jelentő áruk 
előállításától függő, legkevésbé fejlett 
országok (LDC-országok) 
foglalkoztatására és növekedésére 
gyakorolt hatásait, ;  felhívja az EU-t, 
hogy támogassa a harmadik országok 
kormányait és civil társadalmát az 
erdőirtás elleni küzdelemben, és 
működjön együtt velük, különösen a 
GSP+ rendszeren keresztül;  felszólítja a 
Bizottságot annak értékelésére, hogy ki 
kell-e dolgozni egy új, 
kereskedelemösztönző támogatási eszközt 
a kereskedelem megkönnyítése érdekében, 
az erdőkre és az ökoszisztémára 
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kockázatot jelentő áruk előállításával 
kapcsolatos kockázatok csökkentésével 
összefüggésben;

Or. en

Módosítás 33
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sürgeti a Bizottságot, hogy 
nyújtson be a kellő gondosságra 
vonatkozó kötelezettség bevezetésére 
irányuló jogalkotási javaslatot a belső 
piacon az erdők és az ökoszisztémák 
számára kockázatot jelentő árukat és 
termékeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők számára, annak biztosítása 
érdekében, hogy az ilyen áruk és termékek 
ne okozzanak erdőirtást, erdőpusztulást, 
valamint a természetes ökoszisztémák 
átalakítását vagy pusztulását, illetve ne 
eredményezzék a kapcsolódó emberi jogok 
megsértését; a pénzügyi ágazatra egy 
hasonló, kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettséget kell alkalmazni; a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettségnek a 
teljes ellátási láncra kell vonatkoznia, és 
le kell fednie az OECD kereskedelmet 
érintő társadalmi felelősségvállalásra és 
emberi jogokra vonatkozó 
iránymutatásait; az áldozatok 
igazságszolgáltatáshoz és panaszkezelési 
mechanizmushoz való hozzáférésének e 
jogszabály fontos alkotórészét kell 
képeznie;

Or. en

Módosítás 34
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – hatékony végrehajtásának 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget;

3. javasolja, hogy valamennyi 
kereskedelmi és beruházási megállapodás 
tartalmazzon az erdők és ökoszisztémák 
megőrzésére és fenntartható kezelésére 
vonatkozó kötelező erejű és érvényesíthető 
rendelkezéseket, beleértve az őslakosok és 
helyi közösségek jogainak védelmét, 
továbbá az illegális fakitermeléssel 
kapcsolatos, korrupcióellenes 
rendelkezéseket, valamint a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások – 
például a Párizsi Megállapodás és a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény – 
hatékony végrehajtásának biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen rendelkezések 
érvényesíthetősége szükséges feltétele 
annak, hogy az uniós kereskedelmi és 
beruházási megállapodások 
kiegyensúlyozottabbak legyenek és jobban 
illeszkedjenek az európai zöld 
megállapodáshoz;

Or. en

Módosítás 35
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – hatékony végrehajtásának 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget;

3. követeli, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó kötelező erejű és 
érvényesíthető rendelkezéseket, továbbá 
együttműködési mechanizmusokat, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
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Egyezmény – hatékony végrehajtásának 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget; 
javasolja, hogy az EU támogassa a 
fenntartható erdőgazdálkodás önkéntes 
tanúsítását mint a fenntarthatóság 
ellenőrzésének eszközét;

Or. en

Módosítás 36
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – hatékony végrehajtásának 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget;

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás fenntartható 
fejlődésről szóló fejezete tartalmazzon az 
erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó kötelező erejű 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják a 
többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – eredményes végrehajtását;

Or. es

Módosítás 37
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – hatékony végrehajtásának 

3. üdvözli, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmaz a 
fenntartható gazdálkodást támogató 
rendelkezéseket, ami az erdők jobb 
állapotához vezet, valamint a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások – 
például a Párizsi Megállapodás és a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény – 
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biztosítására vonatkozó kötelezettséget; hatékony végrehajtásának biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget;

Or. en

Módosítás 38
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi 
Megállapodás és a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény – hatékony végrehajtásának 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget;

3. javasolja, hogy valamennyi új 
kereskedelmi megállapodás tartalmazzon 
az erdők megőrzésére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó kötelező erejű 
rendelkezéseket, valamint a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások – 
például a Párizsi Megállapodás és a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény – 
hatékony végrehajtásának biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget;

Or. fr

Módosítás 39
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
szabályai és azok végrehajtása 
támogathatják az új intézkedéseket; 
felhívja az EU-t, hogy erősítse meg as 
zabadkereskedelmi megállapodások 
környezetvédelmi és éghajlati 
szabályainak érvényesítését; üdvözli a 
Bizottság ez irányú javaslatát az európai 
zöld megállapodásban, miszerint a Párizsi 
Megállapodást a jövőbeni 
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szabadkereskedelmi megállapodások 
alapvető elemévé kell tenni, valamint azt a 
javaslatát, hogy az EU és az Egyesült 
Királyság közötti megállapodásban is így 
járjanak el; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre a behozott áruk 
karbonlábnyomának nyomon követésére 
szolgáló eszközöket; felhívja az EU-t, 
hogy építsen be egy „hierarchia 
záradékot” a jövőbeni szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezeteibe, 
ami által a nemzetközi megállapodások 
éghajlati, környezeti, emberi és 
munkaügyi jogokra vonatkozó, a felek 
által vállalt feltételei elsőbbséget 
élveznének a megállapodás egyéb 
feltételeivel szemben; felhívja az EU-t, 
hogy a jövőbeni szabadkereskedelmi 
megállapodásokba építsen be olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé tennék 
az EU számára, hogy a kereskedelemről 
és a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezetben meghatározott 
rendelkezéseknek való feltételezett meg 
nem felelés esetén vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket indítson, végső esetben 
pedig a rendelkezéseknek való meg nem 
felelés esetén lehetővé tegye a 
kereskedelmi preferenciák fokozatos 
visszavonását;

Or. en

Módosítás 40
Urmas Paet

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az erdőirtás és az 
erdőpusztulás megállítására, valamint az 
erdők helyreállítására irányuló 
szakpolitikákkal és intézkedésekkel 
kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
megerősítésének fontosságát a 
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kulcsfontosságú nemzetközi fórumokon – 
többek között a Kereskedelmi 
Világszervezetben (WTO) és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezetben (OECD) – tett erőfeszítések 
fokozása révén;

Or. en

Módosítás 41
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a kereskedelem és a 
nemzetközi együttműködés fontos eszköze 
a magasabb szintű fenntarthatósági 
normák megszilárdításának, különösen az 
erdőkhöz és a származtatott 
értékláncokhoz kapcsolódó ágazatok 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 42
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
szereplő közbeszerzési rendelkezéseknek 
mindig figyelembe kell venniük a 
szociális, a környezetvédelmi és a felelős 
üzleti magatartásra vonatkozó 
kritériumokat a szerződések odaítélésekor;

Or. en
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Módosítás 43
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az uniós szintű 
kötelező követelményeket fokozott és 
megerősített globális együttműködéssel és 
következetes fellépéssel kell kiegészíteni 
annak elkerülése érdekében, hogy az 
erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási 
láncokat a világ más régióiba irányítsák.

4. kitart amellett, hogy az uniós szintű 
kötelező követelményeket fokozott és 
megerősített globális együttműködéssel és 
következetes fellépéssel kell kiegészíteni 
annak elkerülése érdekében, hogy az 
erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási 
láncokat a világ más régióiba irányítsák. 
rámutat, hogy e tekintetben az uniós 
intézkedéseknek arra kell törekedniük, 
hogy elkerüljék a fejlődő országokban 
lévő munkahelyek elvesztését, valamint az 
illegális tevékenységek ösztönzését, 
amelyek közül sok a transznacionális 
szervezett bűnözéshez kapcsolódik, és 
amelyek következtében még 
katasztrofálisabb hatások érik mind a 
társadalmat, mind a környezetet;

Or. en

Módosítás 44
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kitart amellett, hogy az uniós szintű 
kötelező követelményeket fokozott és 
megerősített globális együttműködéssel és 
következetes fellépéssel kell kiegészíteni 
annak elkerülése érdekében, hogy az 
erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási 
láncokat a világ más régióiba irányítsák.

4. kitart amellett, hogy az uniós szintű 
kötelező követelményeket fokozott és 
megerősített globális együttműködéssel és 
következetes fellépéssel kell kiegészíteni 
annak elkerülése érdekében, hogy az 
erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási 
láncokat a világ más régióiba irányítsák. a 
fajok újratelepítésére irányuló döntések 
tekintetében fokozott globális 
együttműködésre szólít fel az erdők 
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jövőbeni ellenálló képességének 
megőrzése érdekében, amely különösen az 
újratelepített fafajták sokféleségén alapul;

Or. fr

Módosítás 45
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a fejlődő országokat érintő 
intézkedésekre, és különösen az olyan 
lehetséges káros hatásokra, mint a 
munkahelyek elvesztése vagy a 
jövedelemkiesés;  felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy technikai 
segítségnyújtás, információcsere és a 
bevált gyakorlatok cseréje révén erősítsék 
meg a harmadik országokkal folytatott 
együttműködést az erdők védelme, 
megőrzése és fenntartható hasznosítása 
terén, különös tekintettel a szervezett 
bűnözés és az erdőirtáshoz kapcsolódó 
áruk közötti kapcsolatra;

Or. en

Módosítás 46
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a javaslatnak jogbiztonságot kell 
biztosítania valamennyi érdekelt fél 
számára a FLEGT önkéntes partnerségi 
megállapodások és az engedélyezés 
jelenlegi alkalmazására vonatkozó új 



PE653.994v01-00 28/29 AM\1208730HU.docx

HU

uniós szintű intézkedésekkel és kerettel 
kapcsolatban annak érdekében, hogy 
biztosítsa az EU-ba irányuló, erdőirtástól 
mentes kivitelbe való beruházáshoz 
fűződő érdeket;

Or. en

Módosítás 47
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő és könnyítse meg a harmadik 
országokkal folytatott tudományos 
és egyetemi együttműködést, valamint a 
biológiai sokféleséggel, a „zöld 
vállalkozásokkal” és a körforgásos 
gazdasággal kapcsolatos ismeretek és 
innováció előmozdítását célzó kutatási 
programokat.

Or. en

Módosítás 48
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ösztönzi a Bizottságot, hogy az 
erdőirtás kínálati oldali mozgatórugóinak 
kezelése érdekében kössön kereskedelmi 
alapú partnerségi megállapodásokat a 
mezőgazdasági nyersanyagok jelentős 
termelő országaival;

Or. en
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Módosítás 49
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a kereskedelem és a 
nemzetközi együttműködés révén 
ösztönözzék az erdészeti ágazatok és 
értékláncaik magasabb szintű 
fenntarthatósági normáinak 
megszilárdításához szükséges 
beruházásokat, előmozdítva a harmadik 
országokban is a körforgásos 
biogazdaságot, a zöld turizmust, a 
megújuló energiát, az intelligens 
mezőgazdaságot és más releváns 
területeket.

Or. en


