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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. se je seznanil s predlogom Komisije o pripravi akcijskega načrta za trajnostno 
upravljanje gozdov ter poudarja, da je pristojnost EU na področju gozdarske politike 
zelo omejena in bi to morala ostati tudi v prihodnje; ugotavlja, da je treba pri vseh 
odločitvah v zvezi z evropskimi gozdovi upoštevati dejstvo, da se evropski gozdovi 
zelo razlikujejo med seboj in so izpostavljeni različnim okoljskim izzivom; zato meni, 
da mora biti akcijski načrt EU za trajnostno upravljanje gozdov usklajen z 
mednarodnimi obveznostmi EU in njenih držav članice ter mora dosledno upoštevati 
načelo subsidiarnosti in temeljiti na nacionalnih gozdnih programih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 2
Odstavek 1 a (novo)

1a. obžaluje, da so se okoljske vrednosti kljub porasti lesnih zalog in prirastka na 
površinah evropskih gozdov v zadnjem desetletju močno znižale, in poziva Komisijo, 
naj v akcijski načrt vključi zagotovilo, da gozdarstvo ne bo povzročalo novih krčitev 
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in drobitve naravnih prostorov ter ogrožalo izpolnitve cilja EU o zaustavitvi 
upadanja biološke raznovrstnosti do leta 2010;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hélène Goudin

Predlog spremembe 3
Točka 1 a (novo)

1a. poudarja, da EU ne bi smela razvijati skupne gozdarske politike in da je to 
pomembno politično področje, o katerem je treba odločati na nacionalni ravni;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 4
Odstavek 2

2. poudarja (črtano) pomen večnamenske vloge gozdov; opozarja, da je ekološki, 
socialni in ekonomski prispevek gozdov k uresničevanju ciljev, pomembnih za 
družbo, odločilen in da je za trajnostni razvoj gozdov potrebna dolgoročna vizija, 
katere pomembni vodili morata biti previdnostno načelo in raznovrstnost; meni, da 
odkrivanje načinov ohranjanja in izboljšanja številnih dragocenih lastnosti gozdov 
predstavlja izziv;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 5
Odstavek 2

2. poudarja večnamensko vlogo gozdov; opozarja, da združitev gospodarske rasti s 
pomembnimi okoljskimi vprašanji, kot sta ohranjanje varovalne funkcije in biološke 
raznovrstnosti gozdov, in razvoj podeželja bistveno prispevata k doseganju več ciljev 
lizbonske in göteborške strategije; zato meni, da so za gozdarstvo in dobro 
ozaveščenost o različnih sočasnih ciljih gospodarjenja z gozdovi pomembni dobri 
okvirni pogoji, da bi Evropska unija lahko dosegla več svojih okoljskih ciljev.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 6
Odstavek 3

3. ugotavlja, da Evropska unija že danes sprejema veliko političnih odločitev, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na evropske gozdove in gozdarstvo, da pa Komisija 
v nezadostni meri usklajuje posamezna področja politike, ki se nanašajo na gozdove;
ugotavlja, da je bilo to v škodo združljivosti različnih okoljskih ciljev in pogojev za 
gozdarske dejavnosti in da bi morala Komisija zato usklajevati dosedanjo politiko, ki 
se nanaša na gozdove, ter meni, da je Natura 2000, omrežje EU za varovanje 
biološke raznovrstnosti in ohranjanje vrst, pomemben člen zelene infrastrukture 
EU;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maciej Marian Giertych

Predlog spremembe 7
Odstavek 3

3. ugotavlja, da Evropska unija že danes sprejema veliko političnih odločitev, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na evropske gozdove in gozdarstvo (črtano);
ugotavlja, da sta zato najpomembnejši nalogi Komisije, da (črtano) izvede predhodno 
ocenjevanje in tako pravočasno upošteva morebitne posledice različnih političnih 
odločitev za evropske gozdove in gozdarstvo; zato meni, da (črtano) mora stalni 
odbor za gozdarstvo (črtano) dobiti pristojnost za izvedbo takšnega ocenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 8
Odstavek 3

3. ugotavlja, da Evropska unija že danes sprejema veliko političnih odločitev, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na evropske gozdove in gozdarstvo, da pa Komisija 
v nezadostni meri usklajuje posamezna področja politike, ki se nanašajo na gozdove;
ugotavlja, da je bilo to v škodo združljivosti različnih okoljskih ciljev in pogojev za 
gozdarske dejavnosti in da sta zato najpomembnejši nalogi Komisije, da usklajuje 
dosedanjo politiko, ki se nanaša na gozdove, v prihodnosti pa izvede predhodno 
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ocenjevanje in tako pravočasno upošteva morebitne posledice določenih političnih 
odločitev za evropske gozdove in gozdarstvo; zato meni, da je treba okrepiti stalni 
odbor za gozdarstvo z vključitvijo udeležbe civilne družbe, in mu dati pristojnost za 
nadzor izvedbe predlaganega akcijskega načrta;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 9
Odstavek 4

4. pozdravlja akcijski načrt Komisije FLEGT, ki je bil pripravljen za razrešitev težav z 
nezakonito sečnjo; opozarja, da nezakonita sečnja na eni strani povzroča znatne 
okoljske in družbene težave ter na drugi strani neravnotežje v trgovini z lesnimi 
izdelki in finančne izgube v gozdarstvu; ugotavlja, da je napredek pri preprečevanju 
trgovine z nezakonito posekanim lesom v največji meri odvisen od odprave 
dejavnikov, iz katerih ta težava izvira, kot so lastninske pravice brez trdne zakonske 
podlage, korupcija in revščina; kljub temu poudarja, da težave ne bo mogoče 
odpraviti s postopkom prostovoljne izdaje licenc in zato ponovno zahteva celovit 
zakonodajni predlog o prepovedi uvoza lesa in gozdnih proizvodov nezakonitega 
izvora v EU, ne glede na državo porekla, ki bi po vsem svetu spodbujal socialno in 
ekološko odgovorno gospodarjenje z gozdovi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 10
Odstavek 4

4. pozdravlja akcijski načrt Komisije FLEGT, ki je bil pripravljen za razrešitev težav z 
nezakonito sečnjo; opozarja, da nezakonita sečnja na eni strani povzroča znatne 
okoljske in družbene težave ter na drugi strani neravnotežje v trgovini z lesnimi 
izdelki in finančne izgube v gozdarstvu; ugotavlja, da je napredek pri preprečevanju 
trgovine z nezakonito posekanim lesom v največji meri odvisen od odprave 
dejavnikov, iz katerih ta težava izvira, kot so nejasno opredeljeno lastništvo, 
korupcija in revščina; poleg tega meni, da je pomembno uvesti ostre sankcije in kazni 
zoper ljudi in podjetja, ki trgujejo z nezakonito posekanim lesom;

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 11
Odstavek 4 a (novo)

4a. poudarja, da so neokrnjeni gozdni ekosistemi pomembni za ohranjanje biološke 
raznovrstnosti v skladu z obvestnostmi iz mednarodnih sporazumov; ugotavlja, da 
primere takšnih obveznosti predstavljajo konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio 
1992) in cilj o zaustavitvi upadanja biološke raznovrstnosti do leta 2010 (Evropski 
svet v Göteborgu 2001; Johannesburg 2002); opaža, da je za uspešno izpolnitev teh 
obveznosti izjemno pomembno določiti dovolj območij kot naravne rezervate, 
gozdnogojitvene postopke pa skupaj s krajinskim načrtovanjem prilagoditi biološkim 
pogojem;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 12
Odstavek 4 a (novo)

4a. ugotavlja, da veliko lesa, uvoženega v EU, prihaja v obliki predelanih proizvodov, 
med katerimi so tudi proizvodi iz nezakonito pridobljenega lesa; poziva Komisijo, 
naj zaradi lažje prepovedi takšnega nezakonito pridobljenega uvoza premotri 
spremembo carinskega zakonika ES in nepreferencialnih pravil o poreklu, ki veljajo 
za les, tako da bo zadnja država, v kateri poteka obdelava proizvodov iz naravnih 
prvin, dolžna dokazati poreklo in zakonitost surovin;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 13
Odstavek 4 b (novo)

4b. ugotavlja, da je certifikacijska shema sveta FSC (Forest Stewardship Council) edina 
mednarodno priznana shema, ki jo podpirajo tako odgovorna lesna podjetja, številne 
organizacije avtohtonih ljudstev, sindikati kot tudi okoljske in socialne skupine v 
državah proizvajalkah lesa in zato predlaga, da bi moral ves uvoz v EU ustrezati 
standardom te sheme in bi ga bilo treba kot takšnega tudi označevati;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 14
Odstavek 5

5. poudarja, da ima les kot surovina edinstvene lastnosti, kar ga uvršča med (črtano)
resnično obnovljive naravne vire; ugotavlja, da je povečana uporaba lesa zato med 
drugim tudi pomemben dejavnik prehoda z energetskega sistema, ki temelji na 
fosilnih gorivih; kljub temu opozarja, da je treba na globalni ravni zmanjšati 
uporabo lesa kot surovine, v mnogih državah EU pa mora postati poraba gozdarskih 
proizvodov učinkovitejša;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 15
Odstavek 5

5. poudarja, da ima les kot surovina edinstvene lastnosti, kar ga uvršča v skupino 
resnično obnovljivih naravnih virov; ugotavlja, da (črtano) lahko povečana uporaba
lesa, npr. na področju gradnje, papirja, embalaže in energije, prispeva k 
nadomeščanju neobnovljivih naravnih virov in širšemu krogotoku ogljika, in da lahko
zato trajnostna uporaba lesa ob ustreznem upoštevanju biološke raznovrstnosti in 
družbene enakosti pomaga EU pri izpolnitvi njenih obveznosti, ki izhajajo iz okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in kjotskega protokola;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 16
Odstavek 5 a (novo)

5a. poudarja, da so pri izpolnjevanju ciljev EU v zvezi s konkurenčnostjo in okoljem 
pomembne raznolike raziskave lesa; ugotavlja, da les kot surovina vsebuje številne 
kemikalije, ki doslej še niso bile raziskane, zato bi bilo treba ustrezno vlagati v 
njihovo raziskovanje ter v razvoj načinov njihove uporabe na trgu;

Or. fi
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maciej Marian Giertych

Predlog spremembe 17
Odstavek 6

6. opozarja na regije, ki so jih ponovno prizadeli obsežni gozdni požari in izraža 
solidarnost z njimi; vendar meni, da je pomembna ugotovitev, da so tako problemi v 
povezavi z gozdnimi požari kot tudi pogoji za njihovo preprečevanje v posameznih 
državah članicah zelo različni; opozarja, (črtano) da pa so po izkušnjah napori in 
ukrepi na mestu samem odločilnega pomena za učinkovito preprečevanje gozdnih 
požarov in boj proti njim.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 18
Odstavek 6

6. opozarja na regije, ki so jih ponovno prizadeli obsežni gozdni požari in izraža 
solidarnost z njimi; vendar meni, da je pomembna ugotovitev, da so tako problemi v 
povezavi z gozdnimi požari kot tudi pogoji za njihovo preprečevanje v posameznih 
državah članicah zelo različni; opozarja, da sicer program Forest Focus nudi 
dragoceno podporo za prizadete, da pa so po izkušnjah napori in ukrepi na mestu 
samem odločilnega pomena za učinkovito preprečevanje gozdnih požarov in 
omejevanje prakse pogozdovanja z lažje gorljivimi monokulturami, zlasti z 
evkaliptom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata María Esther Herranz García in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 19
Odstavek 6 a (novo)

6a. poudarja, da se sedaj večji del sredstev EU za preprečevanje požarov dodeljuje v 
okviru politike razvoja podeželja; obžaluje premajhno usklajenost programov, ki se 
izvajajo na regionalni in nacionalni ravni; meni, da je treba usklajenost zaradi 
uskladitve preventivnih ukrepov, ki jih sprejemajo različni nacionalni in/ali lokalni 
organi oblasti, okrepiti z izdelavo strateških smernic Skupnosti;



AM\581907SL.doc PE 362.844v01-00 8/10 AM\

SL

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 20
Odstavek 6 b (novo)

6b. poziva Komisijo, naj vsem regijam predlaga izdelavo celovitih strategij za boj proti 
požarom in sodelovanje z državami pri tem; meni, da bi morale strategije zajemati 
razmerje med kmetijskim in gozdarskim okoljem, tveganja na določenem področju 
in preventivne ukrepe za obravnavo teh tveganj;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 21
Odstavek 6 c (novo)

6c. poudarja, je pogozdovanje ključno orodje v boju proti suši in širjenju puščav; zato 
meni, da je treba zagotoviti sredstva za ukrepe in strategije pogozdovanja, pri katerih 
morajo sodelovati EU, države članice, regije ter občinski in mestni sveti; meni, da je 
treba pogozdovanje izraziti s števili, ga oceniti in nadzorovati njegov obseg ter 
značilnosti;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 22
Odstavek 6 d (novo)

6d. poziva k razvoju in raziskovanju novih načinov preprečevanja in gašenja požarov z 
uporabo satelitov in druge najsodobnejše tehnologije, ki je ne bi uporabljali le za 
gozdove ampak tudi za civilno zaščito prebivalstva;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 23
Odstavek 7 (novo)

7. poudarja pomen uporabe vrste različnih načinov pogozdovanja, pri katerih so 
upoštevani različni pogoji regij, kot so rodovitnost, podnebje in gozdni ekosistemi;
meni, da je treba razviti gozdnogojitvene postopke, ki bolje ustrezajo naravnim 
pogojem in potrebam manjših zemljiških posestnikov ter se bolje skladajo z 
ohranjanjem biološke raznovrstnosti; meni, da je treba dati prednost raziskovanju in 
razvoju nadomestnih načinov, hkrati pa izogibati se goloseku, enostranskim 
monokulturam in uporabi umetnih sredstvev, kadar koli je to mogoče;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 24
Odstavek 7

7. poudarja pomembno vlogo programa Natura 2000 kot evropske mreže, ki skrbi za 
zaščito biološke raznovrstnosti in ohranitev živalskih in rastlinskih vrst ter predstavlja 
nadaljevanje prejšnjih prostovoljnih ukrepov tega sektorja; meni, da je zavzetost 
lastnikov gozdov za upoštevanje potreb po ohranitvi njihovih gozdov predpostavka za 
uspeh Nature 2000 in drugih prizadevanj v korist biološke raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 25
Odstavek 7 a (novo)

7a. obžaluje, da v sporočilu Komisije niso omenjeni zadnji ohranjeni pragozdovi EU;
meni, da so ti gozdovi po svoji biološki raznovrstnosti izjemno dragoceni, saj 
vključujejo na stotine ogroženih vrst, katerih številne so povezane s pragozdovi in ne 
morejo preživeti v zasajenih gozdovih; zato poziva EU, naj nemudoma ukrepa in
zaščiti pragozdove, ki še obstajajo;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Satu Hassi

Predlog spremembe 26
Odstavek 7 b (novo)

7b. poudarja, da je treba izboljšati ravnotežje med gospodarskimi, socialnimi in 
okoljskimi vidiki vlog gozdov in opozarja, da je slabo upravljanje v gozdarskem 
sektorju privedlo do socialnih sporov s prebivalci, ki so odvisni od gozdov, še zlasti s 
skupnostjo Laponcev (Saamov); zato poudarja, da je treba v gozdarjenje vključiti vse 
zainteresirane strani, vključno z lokalnimi prebivalci in okoljskimi ter družbenimi 
nevladnimi organizacijami; poleg tega meni, da je treba nujno sprejeti ukrepe za 
zaščito običajnih lastninskih pravic in način življenja od gozdov odvisnih
prebivalcev Evrope;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 27
Odstavek 7 a (novo)

7a. ugotavlja, da je novi finančni instrument za okolje (LIFE +) bistven za zaščito vseh 
evropskih gozdov s pomočjo ukrepov za nadzor in preprečevanje dejavnikov, ki 
povzročajo njihovo uničevanje, vključno s požari;

Or. es


