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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi dėl Žaliosios knygos „Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie 
juos. Miškų rengimas klimato kaitai“; pabrėžia glaudų miškininkystės ir žemės ūkio, 
kuriems abiems didelį poveikį daro minėtasis reiškinys, ryšį; mano, kad ES miškų 
strategiją būtina sustiprinti ir šio stiprinimo tikslas turėtų būti miškų valdymo ir saugojimo 
gerinimas, kad ši strategija turėtų būti nukreipta tiek į miškų apsaugą, tiek į tvarų 
medienos išteklių naudojimą, nes miškai suteikia galimybių spręsti su klimato kaita ir 
naujais uždaviniais susijusias problemas, ir kad šia strategija turėtų būti siekiama aukšto 
miškų atsparumo lygio;

2. pabrėžia, kad pagal subsidiarumo principą už miškų strategiją turėtų ir toliau būti visų 
pirma atsakingos valstybės narės, kurioms Europos Sąjunga teiktų papildoma paramą; 
pabrėžia, kad būtina imtis priemonių atitinkamais vietos, regionų, valstybių narių ar ES 
lygmenimis; pabrėžia, kad dėl šių strategijos gairių sustiprėtų nacionalinių ir Bendrijos 
priemonių koordinavimas ir pagerėtų Europos Sąjungos įvaizdis tarptautinėse derybose 
dėl kovos su klimato kaita;

3. mano, kad Europos Sąjunga turėtų remti, koordinuoti ir papildyti su miškininkystės 
politika susijusius valstybių narių veiksmus, atsižvelgdama į skirtingas sąlygas 
regionuose; ši politika turi būti vykdoma siekiant užtikrinti miškininkystės sektoriaus 
tvarų vystymąsi ir prisidėti gerinant Europos piliečių gyvenimo lygį ir skatinti kaimo 
vietovių plėtrą – to turi būti siekiama pasitelkiant visų ekonomikos, socialinių reikalų, 
kultūros ir aplinkosaugos aspektais tiekiamų miško gėrybių ir teikiamų paslaugų nuoseklią 
sistemą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad klimato kaita turės skirtingų pasekmių įvairių rūšių Europos 
miškams; taigi prisitaikymo ir šios kaitos poveikio mažinimo strategijas reikia rengti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, tačiau, tais atvejais, kai Bendrijos lygmens veiksmais 
gaunama aiški pridėtinę vertė, veiksmus galima būtų koordinuoti ES lygmeniu; mano, kad 
pagal šias strategijas turėtų būti skiriama dėmesio įvairioms miškų ūkio sąlygoms 
skirtinguose regionuose ir, visų pirma, atsižvelgiama į skirtingas galimybes ir grėsmę 
miško aplinkai Pietų ir Šiaurės Europoje;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos miškai sudaro 45 proc. Europos Sąjungos ploto, taip 
pat į tai, kad miškininkystės sektoriuje, kartu atsižvelgiant į su mišku susijusias pramonės 
šakas, sukurta maždaug 2,5 mln. darbo vietų ir apyvarta siekia maždaug 300 mlrd. eurų, ir 
pažymi, kad miškai yra ne tik labai svarbūs aplinkai, bet taip pat naudingi siekiant 
socialinių ir ekonominių tikslų, pvz., dėl medienos naudojimo, taip pat jie padeda gerinti 
gyvenimo sąlygas ir apsaugoti kultūras ir vystyti kaimo vietoves; taip pat miškai yra 
svarbus ne tik kaimo vietovių, bet ir valstybių narių ekonomikos pajamų šaltinis dėl 
veiklos, susijusios su tvariu miško išteklių eksploatavimu, su uogavimu, medžiokle ir 
turizmu; taip pat primena, kad miškai labai padeda išvengti gaisrų, taip pat sausros, 
dykumėjimo ir dirvos erozijos;
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6. mano, kad miškų eksploatacija yra glaudžiai susijusi su žemės ūkiu, nes Europoje daugelis 
miškų savininkų taip pat yra ūkininkai; tačiau pripažįsta, kad miškininkystė yra 
nepriklausomas kaimo ekonomikos sektorius, visų pirma srityse, kurios nepriklauso žemės 
ūkiui, ar yra ypač vertingos gamtos išsaugojimui ir laisvalaikio sektoriui;

7. pabrėžia, kad, turint mintyje, jog miškų teisės aktai daro poveikį milijonams mažų miško 
valdų savininkų, miškų politika visada turėtų siekti pusiausvyros tarp pagarbos savininkų 
nuosavybės teisėms ir reikalavimų tiekti viešąsias gėrybes;

8. mano, kad žemės ūkis ir miškininkystė gali veikti integruotu būdu, kad, nors produkcijos 
aspektai yra esminiai, tačiau jie nėra nesuderinami su miškų apsauga arba su kita iš miškų 
gaunama nauda, ir kad reikia išlaikyti tinkamą šių sektorių pusiausvyrą; taip pat reikia 
užtikrinti šių sektorių sąveiką, pvz., veiksmingiau skirstant turimus lėšas; pabrėžia, kad 
miškininkystės apsauga vertinga siekiant daugelio politinių tikslų; atkreipia dėmesį į tai, 
kad dauguma Europos priemonių, susijusių su miškininkyste, šiuo metu finansuojamos 
pagal bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) antrąjį ramstį, taigi reikėtų ir toliau skirti bent 
jau to paties lygmens finansavimą žemės ūkiui, taip pat būtina ieškoti ir kitų priemonių, 
kuriomis galima būtų naudotis;

9. pabrėžia, kad miškai yra pagrindinis anglies absorbentas ir todėl atlieka lemtingą 
vaidmenį kovojant su klimato kaita; taigi mano, jog itin svarbu, kad Europos Sąjunga 
pradėtų vykdyti bendrą strategiją, skirtą kovai su veiksniais, dėl kurių nyksta miškai, pvz., 
su gaisrais ir oro tarša;

10. konstatuoja, kad žemės ūkio produkcija yra pažeidžiama dėl klimato kaitos, dėl kurios 
vyksta vis dažnesni, gausesni ir intensyvesni reiškiniai, be to, daugelyje pasaulio regionų 
miškai žalojami dėl gaisrų ir kenkėjų, taip pat jie masiškai ir nekontroliuojamai naikinami; 
vis dėlto pažymi, kad, kaip teigiama studijoje „Europos miškų padėtis 2007 m.“, per 
pastaruosius 15 metų Europos miškų plotas padidėjo apytikriai 13 mln. hektarų; pabrėžia, 
kad miškai taip pat svarbūs reguliuojant vandens srautų debitą, užtikrinant vandens 
kokybę, apsaugant vandens šaltinius, išsaugant kraštovaizdį, palaikant dirvos derlingumą 
ir apsaugant dirvą nuo erozijos (ypač kalnų regionuose) ir nuo dykumėjimo (ypač 
sausringuose regionuose) – visa tai žemės ūkiui svarbūs aspektai;

11. pabrėžia, kad rūšių įvairovė yra gyvybiškai svarbi siekiant išlaikyti ir plėtoti žemės ūkį ir 
kad miškai atlieka svarbų vaidmenį siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; pažymi, kad 
miško ekosistemų užtikrinama biologinė įvairovė ir jų atliekamos ekologinės funkcijos 
yra žmonijos paveldo dalis;

12. pabrėžia, kad reikėtų atnaujinti 1998 m. ES miškininkystės strategiją ir 2006 m. miškams 
skirtą ES planą siekiant į juos įtraukti klimato kaitos aspektą ir platesnius miškų apsaugos 
klausimus;

13. mano, kad aktyvus miškų valdymas turi lemiamą svarbą, nes jis prisideda prie strategijos 
„ES 2020“ įgyvendinimo ir yra pagrindinis augimo ir darbo vietų kūrimo elementas; taip 
pat mano, kad miškai svarbūs įgyvendinant ES energetikos strategiją ir kad miškų, kaip 
labai svarbių atsinaujinančiųjų energijos išteklių šaltinio ir natūraliai atsinaujinančių 
ekologinių medžiagų tiekėjo galimybės šiuo metu nepakankamai išnaudojamos; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama 
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pradėti viešąsias konsultacijas dėl žemės ūkio ir miškininkystės vaidmens siekiant su 
klimato kaita susijusių tikslų;

14. ragina Europos Komisiją pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti išmetamo anglies dioksido 
kiekio mažinimą pakeičiant produktus ir statybines medžiagas, kuriuos gaminant į aplinką 
išmetama daug anglies dioksido, ir kaip pagerinti anglies dioksido sekvestraciją naudojant 
daugiau medienos; mano, kad miškų įtraukimas į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą padidina miškininkystės sektoriaus indėlį 
kovojant su klimato kaita ir suteikia miškininkystės sektoriui galimybę naudotis 
vadinamosiomis anglies dioksido kreditų rinkos priemonėmis;

15. pabrėžia poreikį, kad Komisija sparčiai išspręstų teisės aktų, kurie daro poveikį miškams 
ir žemės ūkio politikai, tikslų prieštaringumo problemą; ragina suderinti įvairių sričių ES 
politiką, ypač miškininkystės ir žemės ūkio politiką, taip pat atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, biologinės įvairovės, pramonės, mokslinių tyrimų politiką ir strategiją 
„ES 2020“;

16. primena, kad ūkininkai prisideda prie miškų išteklių didėjimo sodindami medžius ir 
kurdami daugialypes žemės ūkio ir miškininkystės sistemas arba mišku apsodindami 
nualintą ar efektyviam žemės ūkiui netinkamą žemę, taip pat ūkininkai prisideda prie 
miškų išteklių didėjimo kurdami apsaugos sistemas bei nustatydami atsparias rūšis; mano, 
kad Europos Sąjunga turi toliau remti miškų sodinimą pagal nacionalines kaimo plėtros 
programas ir užtikrinti, kad šios iniciatyvos netrukdytų veikti rinkai;

17. mano, kad miškų savininkai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į laukinių gyvūnų rūšis, 
kurios natūraliai užima ypatingas buveines, kurias sudaro miškai, nes tai padeda išsaugoti 
biologinę įvairovę;

18. mano, kad, atsižvelgiant miško ekosistemų „gynybinio potencialo“, prognozių ir klimato 
kaitos poveikio visam miškininkystės ir medienos sektoriui mažinimo strategijų 
veiksmingų mokslinių tyrimų poreikį, būtinas koordinavimas ir finansavimas ES lygiu;

19. mano, kad miškuose generuojamos neįkainojamos viešosios gėrybės, tačiau rinkoje į tai 
nepakankamai atsižvelgiama, ir kad Europos Sąjunga turėtų padėti miškų savininkams, 
teikdama informaciją, taikydama finansines priemones miškų savininkams skatinti ir 
kompensuodama jų dedamas pastangas siekiant apsaugoti miškų genetinę įvairovę; dar 
kartą patvirtina savo poziciją dėl tinkamo ES miškininkystės priemonių finansavimo 
lygio, atlyginimo ūkininkams ir miškininkams už šių viešųjų gėrybių tiekimą, kartu 
atsižvelgiant į saugojimo ir pakeitimo efektą, atsirandantį naudojant medieną; pabrėžia, 
kad šios Europos paskatų priemonės neturėtų trukdyti tinkamam medienos produktų, 
popieriaus, celiuliozės ir energijos gamybos rinkos veikimui;

20. mano, kad ES gali remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus siekiant 
nustatyti pažangiosios patirties gaires, kad būtų galima padėti užtikrinti miškų atsparumą 
klimato kaitos pasekmėms, ir kad šios gairės turėtų būti pritaikytos prie savininkų ir vietos 
bendruomenių poreikių ir atitikti tvaraus valdymo principus; pabrėžia, kad dėl perdėto 
reglamentavimo medienos produktai taps mažiau konkurencingi, palyginti su 
neatsinaujinančiomis ir daug energijos suvartojančiomis medžiagomis, tokiomis kaip 
plastmasė, aliuminis ir betonas, ir tokiu būdu ES bus sunkiau įgyvendinti klimato tikslus;
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21. mano, kad būtina gerinti ir skatinti miškų savininkų organizacijas, užsiimančias tvariu 
miškų valdymu, nes tai yra svarbiausia priemonė suderinant daugelio prekių ir paslaugų, 
kurias teikia miškai, tiekimą, tuo pat metu tai taptų pagrindu, padedančių prisitaikyti prie 
klimato kaitos; taip pat šios miškų savininkų organizacijos turėtų skatinti šiuo metu 
nepanaudotos medienos galimybes ir stiprinti miškų savininkų derybines galias prekybos 
mediena grandinėje; mano, kad būtina raginti kurti miškų savininkų organizacijų tinklą 
Europoje, siekiant skatinti informacijos ir pažangiosios patirties mainus bei 
sukoncentruoti pasiūlą;

22. mano, kad ES turėtų remti miškų tvarų valdymą, teikdama lėšų Sąjungai svarbiai 
miškininkystės veiklai, ir kad būtina skatinti miškininkystės valdymo institucijų kūrimą, 
ypač tose srityse, kur yra nedideli miškai, ir ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šiame 
sektoriuje veikiančioms su miškininkyste susijusioms įmonėms, kurių dauguma yra 
mažosios ir vidutinės įmonės ir kurios turi būti skatinamos modernizuotis ir persitvarkyti 
siekiant spręsti naujus su klimato kaita, neteisėta miško ruoša ir ekonomikos krize bei 
tarptautine konkurencija susijusius uždavinius;

23. taip pat pažymi labai svarbų ūkininkų vaidmenį padedant išvengti miškų gaisrų; todėl 
mano, kad būtina užtikrinti, kad žemės ūkio veikla toliau liktų gyvybinga siekiant 
pažaboti gamybos nutraukimą ir gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse, nes dėl to žymiai 
pablogėtų gaisringumo padėtis;

24. pabrėžia, kad nuolatinės sausros, kilusios dėl klimato kaitos, buvo pastaraisiais metais 
valstybėse narėse kilusių miškų gaisrų skaičiaus didėjimo priežastis; primena pasiūlymus, 
susijusius su miškų gaisrais, jau pateiktus Parlamento nuomonėje dėl stichinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevencijos, ypač dėl valstybių narių solidarumo būtinybės, Europos 
masto darbo grupės ir Europos ekonominių ir socialinių nelaimių duomenų registro, 
įskaitant padidintos rizikos sričių žemėlapį, naudą; primena, kad miškų sodinimo ir 
atkūrimo projektuose svarbu teikti pirmenybę vietos rūšims, įvairiarūšiam sodinimui ir 
mišriems miškams; taip pat primena savo pasiūlymus, susijusius su geresniu Europos 
solidarumo fondo panaudojimu, ir tai, kad stichinių nelaimių srities Bendrijos priemones 
būtina labiau koordinuoti ir didinti jų veiklos pajėgumus;

25. atkreipia dėmesį į papildomus sunkumus, su kuriais susiduria salos ir atokiausi regionai 
kovodami su gaisrais; prašo šiems regionams taikyti ypatingą tvarką, panaudojant dabar 
pasiekiamas finansines priemones, įskaitant Solidarumo lėšas;

26. pabrėžia, kad siekiant sumažinti klimato kaitos pasekmes būtina sukurti priemones, kurios 
paremtų investicijų miškų srityje finansinį stabilumą (pvz.: draudimo pagalba);

27. remia ES lygmens priemones, susijusias su miškų stebėjimo sistema, informacijos apie 
miškus teikimu, nes tai padėtų pagerinti miškų valdymą, ir tarpvalstybinio masto grėsmių 
(tiek abiotinių, tiek biotinių) stebėsena.
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