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EUROPOS SĄJUNGA IR MIŠKAI

Kadangi Sutartyse miškai nėra konkrečiai nurodyti, Europos Sąjunga neturi bendros
miškininkystės politikos. Nors miškų politika visų pirma priklauso nacionalinei
kompetencijai, Europos Sąjunga priėmė Europos miškų strategiją ir remia daug
veiksmų, darančių didelį poveikį Sąjungos ir trečiųjų šalių miškams.

Kas yra miškas? Į šį iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą nėra vieno atsakymo, tinkamo
visoms valstybėms narėms. Vis dėlto, rinkdamas tarptautinius statistinius duomenis
apie miškus, Eurostatas vadovaujasi Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos
(FAO) nustatyta klasifikacijos sistema ir taiko tokią apibrėžtį: miškas – žemė, kurioje
augančių medžių lajos danga (arba lygiavertis miško išteklių kiekis) užima daugiau nei
10 proc. didesnio nei 0,5 ha ploto sklypo. Medžių aukštis brandos amžiuje turėtų siekti
ne mažiau kaip 5 m in situ.

MIŠKŲ PADĖTIS EUROPOS SĄJUNGOJE: ĮVAIRIOS IR ĮVAIRIAI
NAUDOJAMOS VERTINGOS EKOSISTEMOS

A. Europos miškų kraštovaizdis – daugiausia žmogaus sukurta mozaika
Pirmiau nurodytą apibrėžtį atitinkančių miškų ES yra 158 mln. hektarų (5 proc. viso
pasaulio miškų ploto). Miškai užima 37,7 proc. ES teritorijos, o šešiose valstybėse
narėse, kuriose miškų plotai didžiausi (Švedija, Suomija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija
ir Lenkija), esantys miškai sudaro du trečdalius viso Sąjungos miškų ploto (3.2.10).
Nacionaliniu lygmeniu miškų užimamas plotas labai skiriasi: Suomijoje, Švedijoje ir
Slovėnijoje miškai dengia beveik 60 proc. šalies teritorijos, o Nyderlanduose – tik 8,9
proc. Be to, kitaip nei daugelyje pasaulio dalių, kuriose miškų naikinimas toliau lieka
didelė problema, miškų plotas Europos Sąjungoje didėja: 1990–2010 m. jis padidėjo
apie 11 mln. hektarų, visų pirma dėl natūralios miško plėtros ir miško įveisimo.
Didelė Sąjungos miškų tipų įvairovė atspindi jos geografinę klimato įvairovę (šiauriniai
miškai, alpiniai spygliuočių miškai ir t. t.)., o jų pasiskirstymas visų pirma priklauso nuo
klimato, dirvožemio tipo, aukščio virš jūros lygio ir topografinių sąlygų. Tik 4 proc. miško
plotų nebuvo pakeista vykdant žmogaus veiklą, 8 proc. yra sodiniai, o visi kiti priklauso
„pusiau natūralių“, t. y. žmogaus formuojamų miškų kategorijai. Reikia pažymėti, kad
Europos miškai daugiausia priklauso privatiems savininkams (apie 60 proc. ploto, kiti
40 proc. yra valstybiniai miškai).
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B. Miškų daugiafunkciškumas: jų aplinkosauginis, ekonominis ir socialinis vaidmuo
Miškai ne tik užima svarbią vietą Europos kultūroje ir istorijoje, bet ir atlieka svarbų
dvigubą vaidmenį aplinkosaugos ir regioninės plėtros srityse.
Aplinkosaugos požiūriu miškai teikia daug ekosisteminių paslaugų: prisideda prie
dirvožemio apsaugos (apsauga nuo erozijos), yra vandens ciklo dalis ir reguliuoja
vietos klimatą (visų pirma dėl evapotranspiracijos) ir pasaulio klimatą (visų pirma
kaupdami anglį). Kadangi miškai yra daugelio rūšių buveinės, jie taip pat saugo
biologinę įvairovę.
Socialiniu ir ekonominiu požiūriu eksploatuojant miškus kuriami ištekliai, visų pirma
medienos ištekliai. Iš visų esamų 161 mln. hektarų miškų tiekti medieną galima iš
134 mln. hektarų (šiam jų panaudojimui nėra jokių teisinių, ekonominių ar su aplinka
susijusių apribojimų). Šiuose plotuose kirtimai sudaro tik maždaug du trečdalius metinio
medienos prieaugio. Šie ištekliai daugiausia naudojami energijai gaminti (42 proc.
medienos kiekio), 24 proc. naudojama lentpjūvėse, 17 proc. popieriaus pramonėje ir
12 proc. plokščių gamybos pramonėje. Apie pusė ES suvartojamos atsinaujinančiųjų
išteklių energijos pagaminama iš medienos. Be to, iš miškų gaunama ir kitų produktų
(ne medienos), pavyzdžiui, maisto (uogos ir grybai), kamštienos, dervų ir aliejaus. Jie
taip pat yra kai kurių paslaugų pagrindas (medžioklės turizmo ir t. t.). Iš miškų sektoriaus
(miškininkystė, medienos ir popieriaus pramonė) gaunama apie 1 proc. ES bendrojo
vidaus produkto (o Suomijoje net 5 proc. BVP) ir jame dirba apie 2,6 mln. žmonių.
C. Abiotinės ir biotinės grėsmės, dėl klimato kaitos padidėję iššūkiai
Abiotiniai (t. y. fiziniai ar cheminiai) miškams grėsmę keliantys veiksniai yra gaisrai
(ypač Viduržemio jūros regione), sausros, audros (vidutiniškai dvi didelės audros per
metus per 60 pastarųjų metų) ir oro tarša (kelių transporto ar pramonės įrenginių
išmetami teršalai). Be to, miškų skaidymas dėl transporto infrastruktūros statybos kelia
pavojų biologinei įvairovei. Šie veiksniai papildo biotinius veiksnius – gyvūnus, įskaitant
elninių šeimos gyvūnus, vabzdžius ir ligas, kurie taip pat gali naikinti miškus. Iš viso
apie 6 proc. miškų ploto yra pažeista bent vieno iš šių dviejų veiksnių.
Klimato kaita jau dabar yra didelė problema Europos miškams. Tikėtina, kad
geografiniu požiūriu ji turės diferencijuotą poveikį ne tik miškų augimo spartai, miškų
žemės plotui ir rūšių paplitimui, bet ir įvairiems biotiniams veiksniams, pvz., kai kuriems
parazitams, ir net ekstremalių meteorologinių reiškinių dažnumui ir stiprumui. Miškų
prisitaikymas prie šios kaitos ir jų dalyvavimas kovoje su ja (pvz., neatsinaujinančių
energijos šaltinių ir neatsinaujinančių medžiagų pakeitimas mediena) yra du labai
svarbūs uždaviniai.
Taigi iš Sąjungos miškų labai daug ko tikimasi, ir kartais šie lūkesčiai prieštarauja vieni
kitiems, kaip rodo esamas miškų eksploatavimo ir jų apsaugos veiklos neatitikimas.
Todėl vienas iš pagrindinių miškų valdymo uždavinių yra bandyti suderinti kartais
prieštaringus tikslus.
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MIŠKININKYSTĖS POLITIKA IR INICIATYVOS EUROPOS
SĄJUNGOJE: SUDERINAMUMO IŠŠŪKIS

Kadangi Sutartyse miškai konkrečiai nėra nurodyti, Sąjunga neturi bendros
miškininkystės politikos. Taigi miškininkystės politika visų pirma priklauso nacionalinei
kompetencijai. Tačiau esama daugelio Europos veiksmų, kurie daro poveikį Sąjungos
ir trečiųjų šalių miškams.
A. Veiksmų miškininkystės srityje Europos orientacinė programa
2013 m. rugsėjo mėn. Komisijos komunikate, pavadintame „Nauja ES miškų strategija
– miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ (COM(2013)0659), išdėstyta nauja
Sąjungos strategija ir pasiūlyta Europos orientacinė programa, skirta sektorių politikai,
turinčiai poveikį miškams, rengti. Šia strategija siekiama dviejų pagrindinių tikslų:
1) užtikrinti, kad Europos miškai būtų valdomi tvariai ir 2) didinti Sąjungos indėlį
į tvaraus miškų valdymo skatinimą ir kovą su miškų naikinimu pasauliniu mastu.
Šiame dokumente taip pat pateikiamos strateginės Komisijos ir valstybių narių
veiksmų gairės. Pavyzdžiui, Komisija numatė parengti tvarios miškotvarkos kriterijus.
2015 m. rugsėjo mėn. ji priėmė daugiametį ES miškų strategijos įgyvendinimo planą
(SWD(2013)0343). Šiame vadinamajame „daugiamečiame miškų plane“ (angl. „Forest
MAP“) pateikiamas sąrašas veiksmų, kurių būtina imtis sprendžiant Europos medienos
sektoriaus problemas (daugiau informacijos apie šio proceso eigą taip pat žr. skyriuje
„Europos Parlamento vaidmuo“).
Kadangi šis planas baigia galioti 2020 m. pabaigoje, Taryba paragino Komisiją
ateinantiems metams pateikti naują miškininkystės strategiją. Ši nauja strategija
minima 2019 m. gruodžio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso
(COM(2019)0640), kuriame miškai įvardijami kaip viena iš pagrindinių kovos su klimato
kaita sričių.
B. Miškams skirti Europos Sąjungos veiksmai
1. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) – pagrindinis miškams skirto Europos
finansavimo šaltinis
Apie 90 proc. miškams skiriamų Sąjungos lėšų gaunama iš Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį konkrečioms
miškininkystės priemonėms bendrai finansuoti iš EŽŪFKP biudžeto buvo skirta apie
5,4 mlrd. EUR. Įgyvendinus naujausią BŽŪP reformą, 2013 m. gruodžio mėn.
paskelbtas naujas reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos EŽŪFKP lėšomis
(Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, 3.2.6). Siekiant supaprastinimo 2015–2020 m.
laikotarpiu viena konkreti priemonė apima visų rūšių paramą investicijoms į miškus. Ši
priemonė apima investicijas į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo didinimą: miško
plotų įveisimą ir formavimą, agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą, miškų gaisrų,
gaivalinių nelaimių ir katastrofų žalos miškui prevenciją ir likvidavimą, investicijas,
skirtas miško ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti, ir investicijas į
miškininkystės technologijas, taip pat į miško produktų perdirbimą, kaupimą ir prekybą
jais. Be to, numatyta kita priemonė, skirta miškų, aplinkosaugos ir klimato paslaugų
teikimui ir miškų išsaugojimui finansuoti. Numatytos ir kitos priemonės, kurios apima
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ne vien tik miškus (pavyzdžiui, su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos). Valstybės narės turi pasirinkti, kurias miškininkystės priemones
jos įgyvendins, taip pat su jomis susijusias finansavimo pagal savo kaimo plėtros
programas sumas. Taigi, 2015–2020 m. laikotarpiiu buvo numatyta maždaug 8,2 mlrd.
EUR viešųjų išlaidų (27 proc. miško atkūrimui, 18 proc. miškų atsparumo didinimui ir
18 proc. žalos prevencijai).
2. Kiti Europos Sąjungos veiksmai miškų labui
Prekyba miško dauginamąja medžiaga yra reguliuojama Europos mastu pagal
Direktyvą 1999/105/EB. Taikant Europos augalų sveikatos priežiūros režimą siekiama
kovoti su kenkėjų plitimu miškuose (Direktyva 2000/29/EB). Sąjunga taip pat skiria
lėšų miškininkystės moksliniams tyrimams, visų pirma pagal programą „Horizontas
2020“. Energetikos politikos srityje ES išsikėlė teisiškai privalomą tikslą, kad iki 2020 m.
20 proc. visos suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančioji energija, todėl turėtų
padidėti miško biomasės paklausa (Direktyva 2009/28/EB). Be to, naujuose Sąjungos
klimato ir energetikos srities teisės aktuose numatyta iki 2030 m. šią dalį padidinti iki 27
proc. Pagal ES sanglaudos politiką miškininkystės projektai taip pat gali būti bendrai
finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (visų pirma gaisrų prevencija,
atsinaujinančiosios energijos gamyba ir pasirengimas klimato kaitai). Solidarumo
fondu (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002) savo ruožtu siekiama teikti pagalbą
valstybėms narėms, patiriančioms dideles gaivalines nelaimes, pvz., audras ir miško
gaisrus. Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (Sprendimas Nr. 1313/2013/
ES) gali būti pradėtas taikyti ištikus krizei, su kuria valstybės narės neturi pajėgumų
susitvarkyti, visų pirma kai kurių miškų gaisrų (Graikija, 2007 ir 2012 m.) ir audrų
atvejais.
Be to, apie 37,5 mln. hektarų miškų (23 proc. Europos miškų) priklauso gamtos
apsaugos tinklui „Natura 2000“, kuris sukurtas vykdant Sąjungos aplinkos politiką
ir kuris sudaro 30 proc. visų šiam tinklui priklausančių teritorijų. Racionalus miškų
naudojimas yra vienas iš naujosios Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos
(LIFE 2014–-2020, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013) teminių prioritetų. Tęsiant
ES biologinės įvairovės strategiją (COM(2011)0244), kurioje buvo numatyta iki
2020 m. valstybiniuose miškuose įgyvendinti tvarios miškotvarkos planus, Komisijos
komunikate dėl 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos (COM(2020)380) numatyta
išplėsti saugomas teritorijas (30 proc. visų ES sausumos ir jūros teritorijų, o 10 proc.
turi būti griežtai saugomos teritorijos) ir tai turėtų padidinti Europos miškų apsaugą ir
turėtų būti pasodinta 3 mlrd. medžių.
Miškų gaisrai stebimi taikant Europos miškų gaisrų informacijos sistemą (EFFIS).
Sąjunga taip pat skatina ekologinius viešuosius pirkimus (COM(2008)0400), kuriais
gali būti skatinama tvariai paruoštos medienos paklausa. taip pat reikia pažymėti,
kad kad parketui, baldams ir popieriui buvo nustatytas ES ekologinis ženklas.
Be to, pagal Sąjungos miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos
mediena (FLEGT) veiksmų planą numatoma su medieną gaminančiomis šalimis
sudaryti savanoriškos partnerystės susitarimus, o nuo 2013 m. kovo mėn. galiojančiu
reglamentu (Reglamentas (ES) Nr. 995/2010) draudžiama rinkai pateikti neteisėtai
paruoštą medieną.
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Sąjunga taip pat dalyvauja gausioje su miškais susijusioje tarptautinėje veikloje
(visų pirma paminėtina Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija). Europos
lygmeniu iniciatyva „Forest Europe“ toliau lieka pagrindinė politinė miškininkystės
iniciatyva. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl teisiškai privalomo susitarimo dėl tvarios
miškotvarkos ir miškonaudos. Vykdydama savo klimato politiką, Sąjunga ne tik
dalyvauja pasaulinėse derybose dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
mažinimo, bet ir ėmėsi pirmųjų veiksmų, kad žemės ūkis ir miškai būtų įtraukti į jos
klimato politiką (žr. 2018 m. gegužės 30 d. Reglamentą (ES) 2018/841 dėl šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės
naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos
politikos strategiją). Be to, ES užsibrėžė tikslą ne vėliau kaip iki 2030 m. sustabdyti
pasaulio miškų dangos nykimą ir iki 2020 m. bent 50 proc. sumažinti atogrąžų miškų
naikinimą (COM (2008)0645). Ji taip pat pagal programą REDD+ finansuoja projektus,
kuriais siekiama mažinti su miškų naikinimu ir nykimu Azijoje, Afrikoje ir Lotynų
Amerikoje susijusį išmetamą teršalų kiekį. Galiausiai gali būti pasitelkta ir kaimynystės
politika – 2012–2016 m. programai FLEG II skirti 9 mln. EUR – jie skirti geram miškų
valdymui, tvariai miškotvarkai ir miškų apsaugai skatinti į rytus nuo Sąjungos esančiose
valstybėse.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas pagal įprastą teisėkūros procedūrą lygiomis teisėmis su Taryba
priima teisės aktus daugelyje miškams poveikį darančių sričių, visų pirma žemės ūkio ar
aplinkos srityse. Be to, Parlamentas su Taryba priima Sąjungos biudžetą. Parlamentas
svariai prisidėjo prie daugelio teisėkūros procedūra priimamų aktų, darančių poveikį
miškams pvz., bendros žemės ūkio politikos srityje, taip pat energetikos politikos srityje
(Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją keitimas
– 2016/0382(COD)).
Jau ilgą laiką Parlamentas savo rezoliucijose ragina geriau koordinuoti ir derinti
įvairias priemones, darančias poveikį Europos miškams. 1997 m. sausio 30 d. priėmęs
rezoliuciją dėl Europos Sąjungos miškininkystės strategijos[1] Parlamentas paragino
Komisiją pateikti pasiūlymų dėl Europos miškininkystės strategijos. Atsiliepdama į
šį raginimą, Komisija paskelbė komunikatą dėl Europos Sąjungos miškininkystės
strategijos (COM(1998)0649), o Taryba savo ruožtu 1998 m. gruodžio 15 d. patvirtino
pirmąją ES miškininkystės strategiją.
Reaguodamas į pranešimą dėl ES miškininkystės strategijos įgyvendinimo
(COM(2005)0084) 1999–2004 m. laikotarpiu, Parlamentas dar kartą pabrėžė šios
strategijos svarbą ir pakartojo, kad ją remia, 2006 m. vasario 16 d. priimdamas
rezoliuciją dėl Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimo[2]. Toje
pačioje rezoliucijoje Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlyto „ES tvaraus miškų
valdymo veiksmų plano“ įgyvendinimui, pasiūlydamas keletą nuoseklių ir konkrečių
tikslų ir priemonių įvairiose politikos srityse, susijusiose su miškais. Šį miškams skirtą
ES veiksmų planą (angl. FAP) Komisija iš pradžių buvo numačiusi penkerių metų

[1]OL C 55, 1997 2 24, p. 22.
[2]OL C 290 E, 2006 11 29, p. 413.
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laikotarpiui (2007–2011 m.) ir juo, kaip papildoma priemone, buvo siekiama geriau
koordinuoti 18 apibrėžtų „pagrindinių veiksmų“ (COM(2006)0302).
Komisijai 2010 m. kovo 1 d. paskelbus žaliąją knygą „Europos Sąjungos miškų
apsauga ir informavimas apie juos. Miškų rengimas klimato kaitai“ (COM(2010)0066),
Parlamentas savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliucijoje[3] teigiamai įvertino ES
miškininkystės strategijos persvarstymą siekiant geriau atsižvelgti į konkrečias su
klimato kaita ir tvaria miškotvarka bei miškų apsauga susijusias problemas.
2013 m. rugsėjo 20 d. Komisija pateikė komunikatą „Nauja ES miškų strategija –
miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ (COM(2013)0659), taip reaguodama ne
tik į vis didesnius miškams keliamus reikalavimus, bet ir į svarbius visuomenės ir
politinius pokyčius. Naujajai redakcijai pritarė Taryba savo 2014 m. gegužės 19 d.
išvadose, ją palankiai įvertino ir Parlamentas savo 2015 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje
„Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“[4]. Šioje
rezoliucijoje Parlamentas ragina Komisiją papildyti strategiją veiksmų planu, kuriame
būtų numatytos konkrečios priemonės, ir kasmet teikti ataskaitas dėl pažangos
įgyvendinant konkrečius strategijoje numatytus veiksmus. Parlamentas taip pat
pabrėžė, kad ES miškų strategijos įgyvendinimas turėtų būti daugiametis koordinuotas
procesas. Parlamentas mano, kad pirmenybė turėtų būti teikiama miškų sektoriaus
konkurencingumo ir tvarumo skatinimui, kaimo ir miesto vietovių paramai, žinių bazės
plėtrai, miškų apsaugai ir jų ekosistemų išsaugojimui, geresniam koordinavimui ir
komunikacijai bei tvaresniam medienos ir kitų miško produktų naudojimui.
2015 m. rugsėjo 3 d. Komisija paskelbė „Daugiametį naujos miškų strategijos
įgyvendinimo planą“ (SWD(2015)0164). Šiame plane išvardytos kelios priemonės,
kuriomis siekiama užtikrinti nuoseklų ir koordinuotą požiūrį į įvairias politikos
strategijas ir iniciatyvas, susijusias su miškininkystės sektoriumi, visų pirma įtraukiant
suinteresuotuosius subjektus. Šiuo daugiamečiu planu sukuriama orientacinė
programa, kurioje gali būti atsižvelgiama į visas naujas politikos strategijas, taikytinas
įvairiose su miškais susijusiose srityse. Toliau išvardytos aštuonios prioritetinės sritys
apima tris tvarios miškotvarkos ramsčius, t. y. socialinį, ekonominį ir aplinkos apsaugos:
1) parama mūsų kaimo ir miesto bendruomenėms; 2) su mišku susijusių pramonės
šakų, bioenergijos ir platesnio masto žaliosios ekonomikos konkurencingumo ir
tvarumo skatinimas; 3) miškai klimato kaitos sąlygomis; 4) miškų apsauga ir
ekosisteminių paslaugų gerinimas; 5) informacija apie miškus ir jų stebėsena;
6) moksliniai tyrimai ir inovacijos; 7) bendri veiksmai ir 8) miškai pasaulinėje
perspektyvoje. Prie plano pridedamas priedas, kuriame išdėstyti konkretūs veiksmai
2014–2020 m. laikotarpiu, veikėjai ir atskirų priemonių taikymo tvarkaraštis, taip pat
tikėtini rezultatai. Komisija taip pat įsipareigojo reguliariai informuoti Parlamentą ir
Tarybą apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES miškų strategiją. Pasibaigus pradiniam
nustatytų prioritetų įgyvendinimo etapui (2015–2017 m.), Komisijos 2018 m. gruodžio
mėn. parengtoje ES miškų strategijos pažangos ataskaitoje (COM(2018)0811)
apžvelgiama įgyvendinimo pažanga pagal daugiametį veiksmų planą. Ši ataskaita taip
pat padės nustatyti prioritetus antrajam daugiamečio plano etapui (2018–2020 m.).
Parlamentas savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos žaliojo kurso

[3]OL C 377 E, 2012 12 7, p. 23.
[4]OL C 346, 2016 9 21, p. 17.
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(2019/2956(RSP)) „[...] palankiai vertina Komisijos ketinimą spręsti miškų naikinimo
visame pasaulyje problemą ir prašo Komisijos suintensyvinti savo veiksmus [ir]
pristatyti naują plataus užmojo ES miškų strategiją, kurioje būtų tinkamai pripažintas
svarbus, daugiafunkcinis ir kompleksinis vaidmuo, kurį Europos miškai, miškų sektorius
ir tvari miškotvarka atlieka kovojant su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu
[...]“. Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas nusprendė parengti du savo iniciatyva
teikiamus ne teisėkūros pranešimus: vieną pranešimą dėl ES veiksmų apsaugant
ir atkuriant pasaulio miškus stiprinimo (2020 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento
rezoliucija dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus,
stiprinimo (2019/2156 (INI))[5], o kitą dėl naujos Europos miškų strategijos (2020
m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija „Europos miškų strategija. Tolesni
veiksmai“ (2019/2157(INI)). Atsižvelgdamas į pirmąjį iš šių pranešimų, Parlamentas
taip pat priėmė teisėkūros pranešimą savo iniciatyva dėl miškų naikinimo pasaulyje
(2020 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai
dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui
sustabdyti ir pradėti juos atkurti (2020/2006 (INL)).

François Nègre
04/2022

[5]Reaguodamas į Komisijos komunikatą „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus,
stiprinimas“ (COM(2019)0352).
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