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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 1
1 dalis

1. atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą sukurti Veiksmų planą tvariam miškų valdymui ir 
pabrėžia, kad ES kompetencija miškų politikos srityje yra ir išliks ribota; konstatuoja, 
kad priimant sprendimus dėl Europos miškų, turi būti atsižvelgiama į Europos miškų 
įvairovę ir ekologinę paskirtį; todėl mano, kad ES veiksmų planas tvariam miškų 
valdymui turi atitikti ES ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus, ir turi būti 
aiškiai paremtas subsidiarumo principu ir nacionalinėmis miškų programomis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 2
1a dalis (nauja)

1a. apgailestauja, jog, nepaisant to, kad Europos miškų zona nuolat didėja, per 
pastarąjį dešimtmetį miškų aplinkos vertybės žymiai nyksta, ir ragina Komisiją 
veiksmų plane nustatyti garantijas, kurios neleistų miškininkystės sektoriui toliau 
prisidėti prie žalos gyvenamajai aplinkai ir jos irimo, ir  kompromituoti ES tikslo 
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sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą iki 2010 m. įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hélène Goudin

Pakeitimas3
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad ES neturi vystyti bendros miškininkystės politikos ir kad sprendimų 
priėmimas šioje svarbioje politikos srityje turi vykti nacionaliniu lygiu;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 4
2 dalis

2. pabrėžia miškų daugiafunkciškumo svarbą; konstatuoja, kad miškai atlieka lemiamą 
ekologinį, socialinį ir ekonominį vaidmenį įgyvendinant svarbius visuomenei tikslus 
ir kad tvari miškų plėtra turi būti paremta ilgalaike vizija, kurios svarbiausios 
prielaidos yra atsargumo principas ir kaita; mano, kad surasti būdus, kaip išsaugoti 
ir pagerinti miškų kokybę, yra iššūkis;

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 5
2 dalis

2. pabrėžia miškų daugiafunkciškumą; atkreipia dėmesį į tai, kad kai ekonominis
augimas yra siejamas su svarbiais aplinkos klausimais, tokiais kaip apsaugos 
funkcijų ir miškų biologinės įvairovės išlaikymas, ir kaimo plėtra, miškininkystė 
ženkliai prisidės siekiant Lisabonos ir Geteborgo strategijų tikslų; mano, kad tam, kad 
Europos Sąjunga galėtų įgyvendinti daugelį savo politinių aplinkos tikslų, miškų ūkiui 
ir tvirto supratimo apie įvairius miškų valdymo vienalaikius tikslus ugdymui svarbu 
sukurti geras pagrindines sąlygas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 6
3 dalis

3. konstatuoja, kad Europos Sąjunga jau dabar priima daug politinių sprendimų, kurie 
turi netiesioginę ar tiesioginę įtaką Europos miškams ir miškininkystei, kad Komisija 
vis dėlto nepakankamai koordinuoja kai kurias politikos sritis, susijusias su miškais; 
konstatuoja, kad dėl to atsirado didelių nesklandumų, derinant įvairius aplinkos 
politikos tikslus ir miškininkystės veiklos sąlygas, ir kad Komisija turi koordinuoti 
dabartinę miškų politiką, ir pastebi, kad Natura 2000, ES rūšių biologinės įvairovės 
ir išsaugojimo apsaugos tinklas, yra svarbi ES žaliosios infrastruktūros sudedamoji 
dalis;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Maciej Marian Giertych

Pakeitimas 7
3 dalis

3. konstatuoja, kad Europos Sąjunga jau dabar priima daug politinių sprendimų, kurie 
turi netiesioginę ar tiesioginę įtaką Europos miškams ir miškininkystei (išbraukta); 
konstatuoja, kad svarbiausiu Komisijos uždaviniu turėtų tapti (išbraukta) išankstiniai 
vertinimai, kad laiku būtų galima atsižvelgti į atitinkamų politinių sprendimų įtaką 
Europos miškams ir miškininkystei; mano, kad turėtų būti (išbraukta) Miškų 
nuolatiniam komitetui pavesta vykdyti tokius vertinimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 8
3 dalis

3. konstatuoja, kad Europos Sąjunga jau dabar priima daug politinių sprendimų, kurie 
turi netiesioginę ar tiesioginę įtaką Europos miškams ir miškininkystei, kad Komisija 
vis dėlto nepakankamai koordinuoja kai kurias politikos sritis, susijusias su miškais; 
konstatuoja, kad dėl to atsirado didelių nesklandumų, derinant įvairius aplinkos 
politikos tikslus ir miškininkystės veiklos sąlygas, ir kad svarbiausiais Komisijos 
uždaviniais turėtų tapti ligšiolinės miškų politikos koordinavimas ir išankstiniai 
vertinimai, kad laiku būtų galima atsižvelgti į atitinkamų politinių sprendimų įtaką 
Europos miškams ir miškininkystei; mano, kad turėtų būti sustiprintas Miškų 
nuolatinis komitetas, siekiant įtraukti pilietinę visuomenę, ir jam pavesta prižiūrėti 
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siūlomo Veiksmų plano įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 9
4 dalis

4. džiaugiasi Komisijos FLEGT veiksmų planu, kuris buvo sukurtas, siekiant užkirsti 
kelią nelegalios miško ruošos problemai; atkreipia dėmesį, kad nelegali miško ruoša, 
viena vertus, sukelia didelių ekologinių ir visuomeninių problemų, o kita vertus, 
pažeidžia prekybos mediena ir medienos produktais pusiausvyrą ir lemia ekonominius 
miškų ūkio nuostolius; konstatuoja, kad pažanga užkertant kelią prekybai nelegalia 
miško ruoša iš esmės susijusi su šią problemą lemiančių veiksnių – netinkamos 
nuosavybės teisės, korupcijos ir skurdo – panaikinimu, tačiau pabrėžia, kad 
savanoriška licencijų sistema nėra pakankama tam, kad problema būtų išspręsta, ir 
dėl to dar kartą reikalauja išsamaus teisėkūros pasiūlymo, kuris, neatsižvelgiant į 
kilmės šalį, nustatytų draudimą importuoti nelegaliai gautą medieną ir miško 
gaminius į ES, siekiant skatinti socialiai ir ekologiškai atsakingą miškų valdymą 
visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 10
4 dalis

4. džiaugiasi Komisijos FLEGT veiksmų planu, kuris buvo sukurtas, siekiant užkirsti 
kelią nelegalios miško ruošos problemai; atkreipia dėmesį, kad nelegali miško ruoša, 
viena vertus, sukelia didelių ekologinių ir visuomeninių problemų, o kita vertus, 
pažeidžia prekybos mediena ir medienos produktais pusiausvyrą ir lemia ekonominius 
miškų ūkio nuostolius; konstatuoja, kad pažanga užkertant kelią prekybai nelegalia 
miško ruoša iš esmės susijusi su šią problemą lemiančių veiksnių – nuosavybės teisių 
aiškumo stoka, korupcijos ir skurdo – panaikinimu; be to, mano, kad yra svarbu 
nustatyti griežtas sankcijas ir bausmes asmenims ir verslovėms, susijusioms su 
nelegalia miško ruoša;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 11
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia nepaliestų miško ekosistemų svarbą, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę 
pagal tarptautiniuose susitarimuose prisiimtus įsipareigojimus; konstatuoja, kad 
tokie įsipareigojimai apima Biologinės įvairovės konvenciją (1992 m., Rio) ir tikslą 
sustabdyti daugelio rūšių mažėjimą iki 2010 m. (2001 m. ES susitikimas Geteborge, 
2002 m. – Johanesburge); pastebi, kad, norint sėkmingai įgyvendinti šiuos 
įsipareigojimus, svarbiausia yra nustatyti pakankamas zonas kaip gamtinius 
draustinius ir įdiegti miškininkystės metodus, kartu su landšafto planavimu, kurie 
yra biologinės įvairovės būtinosios sąlygos;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 12
4a dalis (nauja)

4a. konstatuoja, kad didesnę importuojamos į ES medienos dalį sudaro perdirbti 
gaminiai, kai kurie iš jų yra gaminami iš neteisėtai gautos medienos; prašo 
Komisijos apsvarstyti galimybę pakeisti EB muitų kodeksą ir nelengvatines kilmės 
taisykles, jas taikyti medienai taip, kad paskutinė šalis, kurioje mediena yra 
perdirbama iš natūraliųjų išteklių, būtų įpareigota įrodyti žaliavos kilmę ir 
teisėtumą, siekiant palengvinti draudimo neteisėtai gaunamam importui 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas13
4b dalis (nauja)

4b. konstatuoja, kad miškų valdymo tarybos (FSC) sertifikavimo sistema yra vienintelė 
tarptautiniu mastu pripažinta sistema, kurią remia atsakingos medienos įmonės, 
daugelis vietinių gyventojų organizacijų, profesinės sąjungos, taip pat ir 
aplinkosaugos bei socialinės grupės medieną tiekiančiose šalyse, ir dėl to teigia, kad 
visas tiekiamas importas į ES privalo atitikti šią sistemą ir būti pagal ją 
ženklinamas;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas14
5 dalis

5. pabrėžia, kad mediena kaip žaliava pasižymi ypatingomis savybėmis, dėl kurių ji 
(išbraukta) yra laikoma atsinaujinančiu gamtos ištekliu; konstatuoja, kad (išbraukta) 
dažnas medienos naudojimas yra atitinkamai svarbus elementas, inter alia, siekiant 
pereiti nuo degiųjų iškasenų energijos sistemos; tačiau primena, kad medienos, kaip 
žaliavos, naudojimas turi būti sumažintas pasauliniu lygiu ir kad miškininkystės 
gaminių vartojimas turi būti veiksmingesnis daugelyje ES šalių;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas15
5 dalis

5. pabrėžia, kad mediena kaip žaliava pasižymi ypatingomis savybėmis, dėl kurių ji 
tampa atsinaujinančiu gamtos ištekliu; konstatuoja, kad (išbraukta) dažnas
naudojimas medienos, pavyzdžiui, statybos, popieriaus, pakuotės gamybos ir 
energetikos sektoriuose, gali paskatinti pakeisti neatsinaujinančius gamtos išteklius ir 
pagerinti anglies dvideginio sekvestraciją, ir kad medienos tvarus naudojimas,
tinkamai atsižvelgiant į biologinę įvairovę ir socialinę lygybę, gali prisidėti prie ES 
galimybės vykdyti Jungtinių Tautų konvencijos dėl klimato kaitos ir Kioto protokolo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 16
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia medienos įvairiapusiškų mokslinių tyrimų svarbą, įgyvendinant Europos 
Sąjungos tikslus, susijusius su konkurencingumu ir aplinka; pastebi, kad medžio, 
kaip žaliavos, sudėtis pasižymi cheminėmis medžiagomis, kurios yra vis dar 
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neištirtos, ir kad reikia investuoti į jų mokslinius tyrimus ir į jų taikymo rinkoje 
plėtrą;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Maciej Marian Giertych

Pakeitimas 17
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į nuo plataus masto miškų gaisrų nukentėjusius regionus ir 
solidarizuojasi su jais; pabrėžia, kad valstybėse narėse labai skiriasi tiek miškų gaisrų 
keliamos problemos, tiek kovos su jais sąlygos; atkreipia dėmesį, kad (išbraukta), 
kaip rodo patirtis, vietos pastangos ir taikomos priemonės yra svarbiausias veiksnys 
veiksmingai užkertant kelią miškų gaisrams ir kovojant su jais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 18
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į nuo plataus masto miškų gaisrų nukentėjusius regionus ir 
solidarizuojasi su jais; pabrėžia, kad valstybėse narėse labai skiriasi tiek miškų gaisrų 
keliamos problemos, tiek kovos su jais sąlygos; atkreipia dėmesį, kad nors 
Reglamento dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus) 
programa ir labai veiksmingai remia nukentėjusiuosius, bet, kaip rodo patirtis, vietos 
pastangos ir taikomos priemonės yra svarbiausias veiksnys veiksmingai užkertant 
kelią miškų gaisrams ir keičiant miškininkystės praktikas, tokias kaip greitai 
užsidegančios monokultūros, ypač eukaliptai;

Or. en

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 19
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad dabar didžioji dalis ES priešgaisrinės apsaugos lėšų yra gaunamos per 
kaimo plėtros politiką; apgailestauja, kad programos, įgyvendintos regionų arba 
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nacionaliniu lygiu, nėra suderintos; mano, kad yra būtina pradėti derinimą nuo 
strateginių Bendrijos gairių parengimo tam, kad būtų suderintos prevencinės 
priemonės, priimtos skirtingų nacionalinės ir/arba vietinės valdžios institucijų; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 20
6b dalis (nauja)

6b. ragina Komisiją siūlyti kiekvienam regionui sudaryti išsamią strategiją, skirtą kovoti 
su gaisrais ir bendradarbiauti su valstybėmis; mano, kad tokia strategija turi apimti 
santykius tarp žemės ūkio ir miškų aplinkos, rizikas zonoje ir prevencines 
priemones, nukreiptas prieš tokias rizikas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 21
6c dalis (nauja)

6c. pabrėžia, kad miškų želdinimas yra esminė kovos su dykumėjimu ir sausromis 
priemonė; šiame kontekste laikosi požiūrio, kad turi būti teikiamas finansavimas 
miškų želdinimui ir strategijoms, kuriose ES, valstybės narės, regionai, miestų 
tarybos ir vietinės tarybos turi dalyvauti; mano, kad reikia kiekybiškai apibrėžti 
miškų želdinimą, miškų želdinimas turi būti įvertintas, o jo mastai bei ypatybės turi 
būti stebimos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 22
6d dalis (nauja)

6d. prašo plėtoti ir atrasti naujus būdus, kurie užkirstų kelią gaisrams ir padėtų gesinti 
palydovinėmis sistemomis bei kitomis šiuolaikinėmis technologijomis ir kurie būtų 
naudojami ne tik miškuose, bet kartu teiktų visuomenės apsaugą;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 23
7 dalis (nauja)

7. pabrėžia, kad yra būtina naudoti skirtingas miškininkystės metodų grupes, kurios 
atitinka skirtingas regionų derlingumo, klimato ir miškų ekosistemų sąlygas; mano, 
kad miškininkystės metodai, kurie yra labiau pritaikyti natūralioms sąlygoms ir 
smulkiems žemės savininkų poreikiams bei tarnauja biologinės įvairovės 
išsaugojimui, turi būti tobulinami; mano, kad prioritetas turi būti teikiamas 
alternatyviųjų metodų moksliniams tyrimams ir plėtrai, tačiau, kiek įmanoma, 
vengiant esminio medžių kirtimo, vienarūšių monokultūrų ir dirbtinių pastangų 
naudojimo;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 24
7 dalis

7. pabrėžia Natura 2000, ES tinklo, skirto biologinei įvairovei ir gyvūnų bei augalų 
rūšims išsaugoti, svarbų vaidmenį; savininkų įsipareigojimą atsižvelgti į nuosavų 
miškų išsaugojimą laiko Natura 2000 ir kitų pastangų, siekiant puoselėti biologinę
įvairovę, sėkmės sąlyga;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 25
7a dalis (nauja)

7a. apgailestauja, kad Komisijos komunikate nebuvo pateikta informacija apie 
paskutinius išlikusius seniausius miškus ES; mano, kad šie miškai turi unikalią 
biologinės įvairovės vertę, apimančią daugybę rūšių, kurioms gresia išnykimas ir 
kurios priklauso nuo senų miškų ir negali išgyventi naujai sodinamuose miškuose; 
dėl to ragina ES imtis neatidėliotinų veiksmų apsaugoti išlikusius seniausius 
miškus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Satu Hassi

Pakeitimas 26
7b dalis (nauja)

7b pabrėžia būtinybę gerinti miškų ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos funkcijų 
pusiausvyrą ir konstatuoja, kad miškininkystės sektoriaus silpnas valdymas privedė 
prie socialinių konfliktų su nuo miškų priklausančiais gyventojais, ypač su Sami 
bendruomene; todėl pabrėžia, kad yra būtina įtraukti į miškų valdymą visus 
suinteresuotus asmenis, įskaitant vietinius gyventojus ir aplinkosaugos bei 
socialines NVO; mano, kad yra būtina skubiai priimti priemones, kurios saugotų 
paprotines teises į žemę ir nuo miškų priklausančių gyventojų gyvenimo būdą 
Europoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 27
7a dalis (nauja)

7a. konstatuoja, kad yra būtina nauja finansinė aplinkos priemonė (LIFE+) siekiant 
apsaugoti visus Europos miškus priemonėmis, suteikiančiomis galimybes stebėti ir 
užkirsti kelią sąlygų bloginimo veiksniams, įskaitant gaisrus;

Or. es


