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Predlog spremembe 1
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se 
ohrani ravnotežje med primarnimi 
gozdovi in obnovo sekundarnih gozdov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 2
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se ohrani 
ravnotežje med primarnimi gozdovi in 
obnovo sekundarnih gozdov;

A. ker je bistveno, da se ohrani 
ravnotežje med primarnimi gozdovi in 
obnovo sekundarnih gozdov;

Or. pt

Predlog spremembe 3
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se 
ohrani ravnotežje med primarnimi 
gozdovi in obnovo sekundarnih gozdov;

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov po svetu reševati tudi tako, da 
obravnavamo učinek naših vzorcev 
potrošnje in finančnega sektorja ter 
zagotavljamo gospodarsko vrednost 
gozdov in pravice do lastništva zemljišč; 
ker je hkrati bistveno ohraniti primarne 
gozdove povsod po svetu in spodbujati 
obnovo gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Rob Rooken

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se 
ohrani ravnotežje med primarnimi 
gozdovi in obnovo sekundarnih gozdov;

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi s priznavanjem 
gospodarske vrednosti gozdov, 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo gozdov 
in pozivanjem držav članic, naj odpravijo 
subvencije za biomaso; ker je hkrati 
bistveno ohraniti primarne gozdove in 
spodbujati obnovo sekundarnih gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se ohrani 
ravnotežje med primarnimi gozdovi in 

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati predvsem z 
zagotavljanjem gospodarske vrednosti 
gozdov ter z ustvarjanjem spodbud za 
lastništvo gozdov; ker je hkrati bistveno, da 
se ohrani ravnotežje med primarnimi 
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obnovo sekundarnih gozdov; gozdovi in obnovo sekundarnih gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter z 
ustvarjanjem spodbud za lastništvo 
gozdov; ker je hkrati bistveno, da se ohrani 
ravnotežje med primarnimi gozdovi in 
obnovo sekundarnih gozdov;

A. ker je mogoče problem krčenja 
gozdov reševati tudi z zagotavljanjem 
gospodarske vrednosti gozdov ter s 
spreminjanjem naših potrošnikih in 
proizvodnih navad; ker je hkrati bistveno, 
da se ohrani primarne gozdove in poskusiti 
obnoviti sekundarne gozdove;

Or. it

Predlog spremembe 7
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker do posredne spremembe rabe 
zemljišč lahko pride, ko se zemljišče, ki je 
bilo pred tem namenjeno proizvodnji živil 
ali krme, začne uporabljati za proizvodnjo 
biogoriv, tekočih biogoriv in goriv iz 
biomase. V tem primeru je treba še naprej 
zadostiti povpraševanju po hrani in krmi, 
to pa lahko vodi v širitev kmetijskih 
zemljišč na območja z visoko zalogo 
ogljika in tako prispeva h krčenju gozdov 
po svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker v svoji resoluciji z dne 15. 
januarja 2020 o Evropskem zelenem 
dogovoru poziva Komisijo, naj nemudoma 
poda evropski zakonodajni predlog, ki bo 
temeljil na potrebni skrbnosti za 
zagotavljanje trajnostnih dobavnih verig 
brez krčenja gozdov za izdelke, ki se dajo 
na notranji trg;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker pojava prilaščanja zemljišč in 
krčenja gozdov, ki jih povzroča tudi 
širjenje nasadov za pridelovanje surovin, 
kot so palmovo olje, kava, kakav, les, 
guma itd., resno vplivata na človekove in 
okoljske pravice ter zlasti na pravice 
lokalnega prebivalstva in avtohtonih 
ljudstev;

Or. it

Predlog spremembe 10
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker na gozdove ne bi smeli gledati 
predvsem z ekonomskega vidika, ki 
omejuje njihovo vrednost zgolj na les, ki 
ga nudijo, in tako zapostavlja okoljske in 
družbene koristi, ki jih prinašajo;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker bodo podnebne koristi in druge 
ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo 
gozdovi in gozdarski sektor, bistvene za 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Unije, na primer v okviru ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter Kjotskega 
protokola, Pariškega sporazuma in drugih 
mednarodnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 12
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker zaradi uživanja proizvodov, kot 
sta soja in palmovo olje, v Uniji, niso 
ogroženi le gozdovi, temveč tudi drugi 
ekosistemi, na primer travišča in šotišča;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je zaradi pandemije covida-19 
trajnostna gozdarska politika nujna bolj 
kot kdaj koli prej; ker nebrzdano krčenje 
gozdov, urbanizacija in industrializacija 
puščajo divjim živalskim vrstam le malo 
življenjskega prostora, zaradi česar se 
povečuje verjetnost bližnjih srečanj z 
ljudmi in posledično „preskoka med 
vrstami“;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker bi morali merila za določitev 
družbene in okoljske vrednosti ter pravica 
do dostopa do zemljišč imeti prednost pred 
premisleki zgolj o finančnem dobičku pri 
ocenjevanju različnih strategij za razvoj 
gozdarstva;

Or. pt

Predlog spremembe 15
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker sta krčenje gozdov in 
preoblikovanje ekosistemov lahko 
povezana s kršitvami človekovih pravic, 
vključno s pravicami domorodnih ljudstev 
in lokalnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morale v skladu z 
zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe;

B. ker bi morale v skladu z 
zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe; 
ker lahko trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi pomembno prispeva k 
preprečevanju njihovega krčenja ter 
pozitivno vpliva na zdravje in raznolikost 
gozdov; ker zdravi in večnamenski 
gozdovi bistveno prispevajo k političnim 
ciljem Unije;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morale v skladu z B. ker bi morale v skladu z 
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zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe;

zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe; 
ker je treba spodbujati izvajanje uredbe 
EU o lesu1a, da bi preprečili vstop 
nezakonito pridobljenega lesa na notranji 
trg;
_________________
1a Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti 
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg 
les in lesne proizvode (UL L 295, 
12.11.2010, str. 23).

Or. en

Predlog spremembe 18
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morale v skladu z 
zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe;

B. ker bi morale v skladu z 
zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot so cilji OZN za trajnostni 
razvoj (zlasti cilj 15) in pobuda Forest 
Europe;

Or. fr

Predlog spremembe 19
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morale v skladu z 
zakonodajo EU lesene surovine izhajati le 
iz gozdov, kjer se biomasa pridobiva v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja 
gozdarstva, kot je pobuda Forest Europe;

B. ker bi morale lesene surovine 
izhajati le iz gozdov, kjer se biomasa 
zakonito pridobiva v skladu z načeli 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki 
poleg ekonomskih ciljev enakovredno 
vključuje tudi okoljske in socialne;

Or. en

Predlog spremembe 20
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je razlog za skoraj 80 % 
krčenja gozdov povečanje proizvodnje 
osnovnih proizvodov, kot so soja, govedo, 
palmovo olje, kava, kakav in meso;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker se je zgolj v letu 2019 
nezakonito krčenje gozdov v Braziliji 
povečalo za 67 %; ker nekatera evropska 
podjetja uvažajo proizvode, ki izhajajo iz 
teh območij, na katerih poteka nezakonito 
krčenje gozdov; ker potekajo pogajanja za 
sprejetja trgovinskega sporazuma z 
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Mercosurjem;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker so finančne institucije s 
sedežem v EU glavni vir financiranja 
(med letoma 2013 in 2019 so zagotovile 
sedem milijonov EUR) za šest 
agroživilskih družb, ki so najbolj vpletene 
v krčenje gozdov, ki ogroža podnebje, 
denimo v Braziliji, porečju Konga in 
Papui Novi Gvineji1a;
_________________
1a Vir: Globalwitness

Or. fr

Predlog spremembe 23
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bd. ker so podnebne in okoljske 
razmere tako kritične, da evropska oznaka 
proizvodov za okoljski odtis zaradi krčenja 
gozdov ne zadostuje; ker bi morali 
prepovedati dajanje na notranji trg vseh 
proizvodov, ki so rezultat krčenja gozdov;

Or. fr
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Predlog spremembe 24
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. želi spomniti, da Unija tveganje 
krčenja gozdov obravnava na podlagi 
uredbe EU o lesu1, sporočila Komisije z 
naslovom Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) ter direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov2(RED II), ki vključujejo 
številna pravila, katerih namen je čim bolj 
zmanjšati tveganje krčenja gozdov in 
nezakonito sečnjo;

1. želi spomniti, da Unija nezakonito 
sečnjo obravnava na podlagi sporočila 
Komisije z naslovom Akcijski načrt EU za 
izvrševanje zakonodaje, upravljanje in 
trgovanje na področju gozdov (FLEGT), 
uredbe EU o lesu1 in sporazumov o 
prostovoljnem partnerstvu, ki v državah 
proizvajalkah spodbujajo procese, v katere 
je vključenih več deležnikov; ugotavlja, da 
je v direktivi o energiji iz obnovljivih 
virov2 obveznost izpolnjevanja trajnostnih 
meril Unije s področja biogoriv razširjena 
na vse vrste končne uporabe energije iz 
biomase, vključno z 
ogrevanjem/hlajenjem, in električno 
energijo, ker pa direktiva zajema le 
surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
energije iz biomase, zaenkrat ne 
prepoveduje uporabe blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov ali preoblikovanjem 
ekosistema, npr. za proizvodnjo biogoriva;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

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

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

Or. en

Predlog spremembe 25
Manuel Bompard
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. želi spomniti, da Unija tveganje 
krčenja gozdov obravnava na podlagi 
uredbe EU o lesu1, sporočila Komisije z 
naslovom Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) ter direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov2(RED II), ki vključujejo 
številna pravila, katerih namen je čim bolj 
zmanjšati tveganje krčenja gozdov in 
nezakonito sečnjo;

1. meni, da ima Unija na voljo 
zakonodajna sredstva na podlagi uredbe 
EU o lesu1, sporočila Komisije z naslovom 
Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) ter direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (RED II)2, ki vključujejo 
številna pravila, katerih namen je 
preprečiti nezakonito sečnjo, ki pa so se 
zaradi izrednih podnebnih in okoljskih 
razmer ter čedalje večjega krčenja gozdov 
izkazala za nezadostna1a;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).
1a Namen uredbe o lesu (EUTR) in 
akcijskega načrta FLEGT ni boj proti 
krčenju gozdov, temveč nezakoniti sečnji, 
zato je potrebna nova zakonodaja; uredba 
EUTR bi tako lahko obravnavala les iz 
predelave, glavna prednostna naloga pa je 
nezakonitost.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 26
Rob Rooken
v imenu skupine ECR
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. želi spomniti, da Unija tveganje 
krčenja gozdov obravnava na podlagi 
uredbe EU o lesu1, sporočila Komisije z 
naslovom Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) ter direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov2(RED II), ki vključujejo 
številna pravila, katerih namen je čim bolj 
zmanjšati tveganje krčenja gozdov in 
nezakonito sečnjo;

1. želi spomniti, da Unija tveganje 
krčenja gozdov obravnava na podlagi 
uredbe EU o lesu1, sporočila Komisije z 
naslovom Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) ter direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov2 (RED II), ki vključujejo 
številna pravila in bi lahko bili pomembna 
osnova za ukrepe, s katerimi bi čim bolj 
zmanjšali tveganje krčenja gozdov in 
nezakonito sečnjo;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

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

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

Or. en

Predlog spremembe 27
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
poraba Unije predstavlja približno 10 % 
svetovnega deleža krčenja gozdov, in sicer 
zato, ker je močno odvisna od uvoza 
kmetijskih proizvodov, kot so palmovo 
olje, meso, soja, kakav, kava, koruza, les 
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in guma; poudarja, da za zaustavitev 
krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča 
EU, ne zadostuje boj proti njihovemu 
nezakonitemu krčenju; se zavzema, da bi 
bile dobavne verige, povezane z Unijo, 
trajnostne, da ne bi povzročale krčenja in 
propadanja gozdov ter preoblikovanja in 
propadanja naravnih ekosistemov, da bi 
bile skladne z mednarodnimi standardi in 
obveznostmi na področju človekovih 
pravic, vključno s pravicami domorodnih 
ljudstev in lokalnih skupnosti, kot so 
določene v Deklaraciji Združenih narodov 
o pravicah domorodnih ljudstev ter 
Konvenciji Mednarodne organizacije dela 
št. 169 o domorodnih ljudstvih in 
plemenih;

Or. en

Predlog spremembe 28
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
prekomerno krčenje gozdov ter 
uničevanje habitatov in biološke 
raznovrstnosti znatno povečuje tveganje 
prebivalstva za zoonoze, kot je covid-19; 
poudarja, da je treba bistveno okrepiti 
prizadevanja za zaustavitev globalnega 
segrevanja in izgube biotske 
raznovrstnosti in habitatov;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Sara Skyttedal

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

1a. ugotavlja, da se lahko v gozdarstvu 
vrednost gozdov izkorišča dolgoročno, če 
se z njimi gospodari trajnostno, zato 
ekonomska spodbuda za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi omogoča, da se 
gozdni viri podvojijo, saj sečnja poteka 
počasneje, kot rastejo, obseg gozda pa se 
tako še naprej povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja večnamensko vlogo 
gozdov v družbi in veliko raznolikost 
ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo, 
vključno z zagotavljanjem surovin, oskrbo 
s kisikom, sekvestracijo CO2, 
zagotavljanjem kakovosti zraka, 
shranjevanjem in filtriranjem vode ter 
preprečevanjem erozije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. svetuje Komisiji, naj v okviru 
pregleda ustreznosti uredbe EUTR 
priporoči sorazmerne, odvračilne in 
učinkovite sankcije v nacionalnih 
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zakonodajah, ki se uporabljajo v primeru 
kršitve uredbe1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/11630-Illegal-logging-
evaluation-of-EU-rules-fitness-check-
/F506555 

Or. fr

Predlog spremembe 32
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. toplo priporoča, naj se po javnem 
posvetovanju Komisije „Krčenje in 
degradacija gozdov – zmanjšanje vpliva 
proizvodov, danih na trg” korenito 
zmanjša obseg svetovnega povpraševanja 
po zemljiščih v EU, zlasti s političnimi 
predlogi za spodbujanje manjše potrošnje 
mesa in mlečnih proizvodov v EU in z 
odpravo spodbud, kot jih vsebuje direktiva 
o obnovljivih virih energije za bioenergijo, 
ki povečujejo pritisk na zemljišča in 
gozdove1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-
of-deforestation-and-forest-degradation-
associated-with-products-placed-on-the-
EU-market/F506554 

Or. fr

Predlog spremembe 33
Sara Skyttedal



AM\1201858SL.docx 19/34 PE648.618v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bi bilo treba 
oblikovati pobude, s katerimi bi se lotili 
težav zunaj Unije, pri čemer bi se bilo 
treba osredotočiti na tropska območja in 
dejavnike zunaj gozdarskega sektorja, ki 
vplivajo na netrajnostne prakse v 
gozdovih, zaradi katerih prihaja do 
krčenja in propadanja gozdov; ugotavlja, 
da gozdarska industrija Unije uporablja le 
zakonito pridobljeni les iz gozdov, s 
katerimi se gospodari trajnostno;

Or. en

Predlog spremembe 34
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. poudarja, da krčenja gozdov ne bo 
mogoče ustaviti le s prostovoljnimi ukrepi 
in shemami; zato poziva Komisijo, naj 
okrepi standarde in zakonodajo, da bi z 
njo ugotavljali, preprečevali in blažili 
okoljska in socialna tveganja ter tveganja 
v zvezi s človekovimi pravicami, in 
zagotovili, da bodo blago in proizvodi, 
dani na trg Unije, trajnostni, da ne bodo 
povezani s krčenjem in propadanjem 
gozdov ali preoblikovanjem in 
propadanjem naravnih ekosistemov ter da 
bodo v skladu z mednarodnimi standardi 
in obveznostmi na področju človekovih 
pravic, vključno s pravicami domorodnih 
ljudstev in lokalnih skupnosti, pri čemer 
je treba posebno pozornost nameniti 
uravnoteženi zastopanosti spolov; vztraja, 



PE648.618v01-00 20/34 AM\1201858SL.docx

SL

da mora takšno zakonodajo spremljati 
trden mehanizem izvrševanja, ki bo 
vključeval učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne kazni za kršitve;

Or. en

Predlog spremembe 35
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov; vendar poudarja, da zgolj oznaka 
„brez krčenja gozdov”, obvezna ali 
neobvezna, ne zadostuje; poudarja tudi, 
da veljavne zahteve v EU glede 
označevanja mesnih proizvodov, razen 
govejega mesa, ne zajemajo njihovega 
izvora, zaradi česar se lahko uvoženi 
proizvodi, ki se pakirajo v Evropi, 
označujejo kot evropskega izvora1a; na 
splošno ugotavlja, da pobude za 
samoregulacijo industrije niso bile 
uspešne in da je skrajni čas za sprejetje 
zavezujočega zakonodajnega okvira, s 
katerim bi se učinkovito borili proti 
krčenju gozdov in nezakoniti sečnji; 
_________________
1a Po analizi Komisije: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/2.%20Report%20policies%20identificat
ion.pdf

Or. fr

Predlog spremembe 36
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. poziva Komisijo, naj si v večji meri 
prizadeva za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov; meni, da zato potrebujemo trdno 
zakonodajo, ki bo omogočila, da bodo 
evropski proizvodi imeli dobavne verige, 
ki ne predvidevajo uporabe surovin, ki 
izhajajo iz krčenja gozdov in drugih 
dejavnosti, ki kršijo okoljske in človekove 
pravice ter pravice avtohtonih ljudstev in 
lokalnega prebivalstva;

Or. it

Predlog spremembe 37
Rob Rooken
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov, vendar le, če certifikati, kot so 
certifikati Sveta za nadzor gozdov, strogo 
spoštujejo ohranitev gozdnega območja; 
zahteva tudi, da se certifikati Sveta za 
nadzor gozdov umaknejo, če dovoljujejo 
preoblikovanje območja v rastlinje, ki ni 
gozd;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Claudia Gamon

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov; poudarja, kako pomemben je 
razvoj trajnostnega biogospodarstva, v 
katerem imajo trajnostno proizvedeni 
proizvodi visoko vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira Komisijo pri njenih 
prizadevanjih za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

2. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami okrepi svoja 
prizadevanja za okrepitev standardov in 
sistemov certificiranja, ki pomagajo 
opredeliti in spodbujati rabo proizvodov iz 
dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja 
gozdov;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da je v direktivi o 
energiji iz obnovljivih virov1a za poljščine, 
ki se uporabljajo za živila in krmo, 
prispevek k cilju Unije glede energije iz 
obnovljivih virov omejen, če se zanje šteje, 
da pomenijo visoko tveganje za posredno 
spremembo rabe zemljišč, in če se opaža 
znatna širitev območja njihove 
proizvodnje na zemljišča z veliko zalogo 
ogljika; ugotavlja, da se bo do leta 2030 
prispevek biogoriv z visokim tveganjem za 
posredno spremembo rabe zemljišč 
zmanjšal na 0 %; meni, da je to izredno 
pomembna določba, ki omejuje negativne 
in nenamerne učinke politike Unije na 
področju energije iz obnovljivih virov na 
krčenje gozdov po svetu;
_________________
1a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).

Or. en

Predlog spremembe 41
Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pozitivno vlogo 
gozdarske industrije Unije pri razvoju 
svetovnih standardov za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi; meni, da bi 
morala imeti industrija, mala in srednja 
podjetja ter mikropodjetja v gozdarskem 
sektorju Unije ključno vlogo v dialogu s 
partnerskimi državami o tem, kako 
nadalje spodbujati trajnostni pristop v 
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celotni vrednostni verigi; ugotavlja pa, da 
je približno 80 % krčenja gozdov po svetu 
posledica kmetijstva, zato meni, da bi 
morali biti standardi in sistemi 
certificiranja natančno usmerjeni v ta 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba okrepiti že 
obstoječe standarde in sisteme 
certificiranja, namesto da bi uvajali nove; 
poleg tega opozarja, da ti standardi in 
sistemi certificiranja ne smejo omejevati 
trgovine, temveč morajo biti v skladu s 
pravili Svetovne trgovinske organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 43
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da se lahko pri gorivih z 
visokim tveganjem za posredno 
spremembo rabe zemljišč v nekaterih 
okoliščinah preprečijo učinki tovrstnih 
sprememb; pozdravlja, da je Komisija, kot 
sta jo sozakonodajalca pooblastila v 
direktivi o energiji iz obnovljivih virov1a, 
opredelila merila, ki omogočajo določanje 
in certificiranje biogoriv, tekočih biogoriv 
in goriv iz biomase z nizkim tveganjem za 
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posredno spremembo rabe zemljišč; 
ugotavlja, da za ta certificirana biogoriva 
ne veljajo omejitve in cilj postopnega 
zmanjšanja, ki so bili določeni za 
biogoriva z visokim tveganjem za 
posredno spremembo rabe zemljišč;
_________________
1a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).

Or. en

Predlog spremembe 44
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je krčenje gozdov v 
prvi vrsti problem kmetijstva ter da se 
morajo standardi in sistemi certificiranja 
zato nanašati na kmetijske proizvode in ne 
na lesne materiale, proizvodnjo celuloze 
in papirja, vlakna iz biomase in surovine 
za biogoriva;

Or. en

Predlog spremembe 45
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, kako pomembno je, da 
se v politiki glede gozdov, gozdarskega 
sektorja in njegovih vrednostnih verig 
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odločitve sprejemajo na podlagi dejstev; 
priznava, da je trajnostno in dejavno 
gospodarjenje z gozdovi najučinkovitejši 
način preprečevanja škode v gozdovih in 
njihovega krčenja ter ohranjanja biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ugotavlja, kako pomembno je 
zagotoviti, da bo krčenje gozdov vključeno 
v politični dialog na državni ravni, in 
partnerskim državam pomagati pri 
oblikovanju in izvajanju nacionalnih 
okvirov za gozdarstvo in trajnostno 
gozdarstvo; poudarja, da se morajo v teh 
nacionalnih okvirih upoštevati domače 
potrebe in svetovne zaveze; poudarja, da 
je treba izvajati spodbujevalne mehanizme 
za male kmete ter tako ohraniti in 
izboljšati ekosistem in proizvode, ki jih 
zagotavljajo trajnostno gozdarstvo in 
kmetijstvo;

Or. en

Predlog spremembe 47
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba zlasti 
spremljati trg blaga, povezanega s 

3. poudarja, da je potrebno zlasti 
neodvisno spremljanje proizvodnje in 
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krčenjem gozdov; poziva Komisijo, naj 
okrepi svoja prizadevanja na tem področju 
v okviru programa Obzorje Evropa;

trgovanja s proizvodi, ki so povezani s 
krčenjem in propadanjem gozdov ter 
kršitvami človekovih pravic, zlasti pravic 
do lastništva zemljišč; poziva Komisijo, 
naj okrepi svoja prizadevanja na tem 
področju v okviru programa Obzorje 
Evropa in podpre neodvisno spremljanje v 
državah proizvajalkah, pa tudi izmenjavo 
primerov dobre prakse in pridobljenih 
izkušenj med njimi, da bi izboljšali 
metodologijo in da informacije ne bi bile 
več razdrobljene;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba zlasti 
spremljati trg blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov; poziva Komisijo, naj 
okrepi svoja prizadevanja na tem področju 
v okviru programa Obzorje Evropa;

3. poudarja, da je treba zlasti 
spremljati trg blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov; poziva Komisijo, naj 
okrepi svoja prizadevanja na tem področju; 
poudarja, da so raziskave in inovacije na 
visoki ravni nujne, če želimo povečati 
prispevek trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi in gozdarskega sektorja k 
premagovanju izzivov krčenja gozdov in 
boju proti podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba zlasti 3. poudarja, da je treba zlasti 
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spremljati trg blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov; poziva Komisijo, naj 
okrepi svoja prizadevanja na tem področju 
v okviru programa Obzorje Evropa;

spremljati trg blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov in prilaščanjem zemljišč; 
poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja na tem področju v okviru 
programa Obzorje Evropa;

Or. it

Predlog spremembe 50
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je za uspešno 
izvajanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi v praksi zelo pomembna 
izobražena, kvalificirana in dobro 
usposobljena delovna sila; zato Komisijo 
in države članice poziva, naj izvajajo 
ukrepe in obstoječa partnerstva 
uporabljajo za lažjo izmenjavo primerov 
dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 51
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za večjo uporabe satelitskega 
sistema Copernicus pri spremljanju gozdov 
in preprečevanju gozdnih požarov ter 
degradacije gozdov;

4. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za večjo uporabe satelitskega 
sistema Copernicus pri spremljanju gozdov 
in preprečevanju gozdnih požarov ter 
degradacije gozdov, vključno s 
spremljanjem in prepoznavanjem vzrokov 
požarov in škode v gozdovih, njihovega 
krčenja in preoblikovanja ekosistemov;
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Or. en

Predlog spremembe 52
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za večjo uporabe satelitskega 
sistema Copernicus pri spremljanju gozdov 
in preprečevanju gozdnih požarov ter 
degradacije gozdov;

4. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za večjo uporabe satelitskega 
sistema Copernicus pri spremljanju gozdov 
in preprečevanju gozdnih požarov ter 
degradacije gozdov in olajša dostop za 
ustrezne organe v vsaki državi članici;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. znova poziva, naj Komisija 
nemudoma predstavi predlog za evropski 
pravni okvir, ki bo temeljil na potrebni 
skrbnosti, da bi za vse izdelke, ki se dajo 
na trg EU, zagotovili trajnostne dobavne 
verige, ki ne prispevajo h krčenju gozdov, 
spoštujejo naravni ekosistem v skladu z 
mednarodnimi standardi in zavezami, kot 
so pravice domorodnih ljudstev in 
lokalnih skupnosti, s posebnim 
poudarkom na odpravi glavnih vzrokov za 
krčenje gozdov zaradi uvoženih 
proizvodov1a; poudarja, da bi lahko ta 
novi okvir doprinesel možnosti za mala in 
srednja podjetja ter male podjetnike, 
denimo z odprtjem dela trga, ki ga 
trenutno zasedajo onesnaževalci, in z 
zagotovitvijo inovacijskega prostora in 
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ustvarjalnih storitev;
_________________
1a Odstavek 71 resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 15. januarja 2020 o 
Zelenem dogovoru za Evropo 
(2019/2956(RSP))

Or. fr

Predlog spremembe 54
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba za 
spremljanje krčenja gozdov upoštevati 
povezave med gozdarskim in drugimi 
sektorji, pa tudi pomen digitalizacije in 
naložb v raziskave in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 55
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. priporoča, da tudi za finančne 
institucije velja primerna skrbnost in da 
se vzpostavi zanesljiva ureditev 
izvrševanja z učinkovitimi, sorazmernimi 
in odvračilnimi sankcijami za 
neskladnost, pa tudi pritožbeni postopki za 
tretje strani in prizadete osebe, da bi 
gozdne skupnosti lahko ohranile in 
branile svoje pravice;

Or. fr
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Predlog spremembe 56
Manuel Bompard

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Komisijo tudi poziva, naj preuči 
izvedljivost mehanizma zgodnjega 
opozarjanja za obveščanje potrošnikov, 
javnih organov in podjetij, ki nabavljajo 
primarne proizvode z območij, ki jim grozi 
krčenje gozdov.

5. Komisijo tudi poziva, naj preuči 
izvedljivost mehanizma zgodnjega 
opozarjanja za obveščanje potrošnikov, 
javnih organov in podjetij, ki nabavljajo 
primarne proizvode z območij, ki jim grozi 
krčenje gozdov, saj bi zagotavljal podporo 
in skrbno ravnanje za zavezujoči pravni 
okvir s potrebno skrbnostjo.

Or. fr

Predlog spremembe 57
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Komisijo tudi poziva, naj preuči 
izvedljivost mehanizma zgodnjega 
opozarjanja za obveščanje potrošnikov, 
javnih organov in podjetij, ki nabavljajo 
primarne proizvode z območij, ki jim grozi 
krčenje gozdov.

5. Komisijo tudi poziva, naj preuči 
možnost vzpostavitve mehanizma 
zgodnjega opozarjanja za obveščanje 
javnih organov in podjetij, ki nabavljajo 
proizvode z območij, ki jim grozi krčenje 
gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 58
François Alfonsi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)



PE648.618v01-00 32/34 AM\1201858SL.docx

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj predloži 
predlog za evropski pravni okvir, ki bo 
temeljil na obvezni primerni skrbnosti, da 
bi v zvezi s proizvodi, danimi na trg Unije, 
zagotovili trajnostne dobavne verige, ki ne 
bi povzročale krčenja gozdov, pri čemer je 
treba poseben poudarek nameniti boju 
proti krčenju in propadanju gozdov, 
preoblikovanju ekosistemov in kršenju 
človekovih pravic, vključno s pravicami 
domorodnih ljudstev in lokalnih 
skupnosti, zlasti žensk, pa tudi odpravi 
njihovih vzrokov;

Or. en

Predlog spremembe 59
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj predlaga 
opredelitev pojma „območje, kjer ni 
krčenja gozdov“, da bi povečala 
preglednost dobavnih verig in čim bolj 
zmanjšala tveganje, da bi industrija in 
potrošniki povzročali krčenje gozdov, 
hkrati pa bi ti lahko prispevali k 
ustvarjanju dobavnih verig, ki ne bi 
povzročale njihovega krčenja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je nujno treba 
izboljšati mehanizme, da bi lahko z njimi 
ugotovili vir ali poreklo pridobljenega lesa 
ter tako zagotovili, da ne prihaja iz 
območja, kjer ni krčenja gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 61
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj redno 
posodablja dokazno gradivo v zvezi z 
območji, ki jim grozi krčenje gozdov, in 
sicer tako v Uniji kot v tretjih državah, da 
bi potrošnikom in industriji pravočasno 
zagotovila informacije; spodbuja 
Komisijo, naj vzpostavi ustrezen sistem 
označevanja, ki bi ga uporabljali 
dobavitelji lesa iz Unije in tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 62
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
akcijski načrt EU o izvrševanju 
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na 
področju gozdov, pri čemer naj poudarek 
nameni sporazumom o prostovoljnem 
partnerstvu, saj so ključni dvostranski 
trgovinski sporazumi s tretjimi državami, 
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in načrt vključi v novo evropsko 
gozdarsko strategijo, da bi tretje države 
spodbudili k opustitvi politik krčenja 
gozdov;

Or. en

Predlog spremembe 63
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. opozarja na prispevek nevladnih 
organizacij, okoljskih aktivistov, 
industrijskih združenj in žvižgačev k boju 
proti nezakonitemu pridobivanju lesa, ki 
vodi v krčenje gozdov, povzroča izgubo 
biotske raznovrstnosti in povečuje emisije 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 64
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva Komisijo, naj okrepi 
sodelovanje z vsemi deležniki v javnem in 
zasebnem sektorju, da bi zagotovila 
njihovo zavezanost načelu odgovornega 
gospodarjenja z gozdovi ter odgovornemu 
pridobivanju lesa in trajnostni 
proizvodnji.

Or. en


