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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi augantys medžiai iš atmosferos kaupia anglies dioksidą, yra reikšmingas anglies 
dioksido srautų šaltinis ir nuotaka ir kadangi Europos miškai plečiasi, manoma, kad šiuo 
metu anglies dioksido medienos biomasėje daugėja maždaug po 116 mln. tonų per metus,

B. kadangi, anot Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK), ilgalaikė 
tendencija didinti miškingumą Europos Sąjungoje yra stabili,

C. kadangi bendras Europos miškų ir kitų miškingų žemių plotas užima 177 mln. hektarų, o 
tai sudaro 42 % viso jos ploto,

D. kadangi gamtinių sąlygų įvairiuose miškinguose Europos regionuose įvairovė yra 
didžiulė, nuo subarktinių iki Viduržemio jūros ir nuo alpinių iki žemumų, įskaitant 
potvynių lygumų ir deltų,

E. kadangi miškai užtikrina pragyvenimą milijonams darbuotojų, verslininkų ir miškų 
savininkų, žymiai prisideda prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir gerovės,

F. kadangi 2005 m. šio sektoriaus apyvarta siekė apie 380 mlrd. EUR, kuri atitinka maždaug 
9 proc. Europos BVP,

G. kadangi tvarus miškų valdymas, įskaitant miškų apsaugą, yra labai svarbus išlaikant 
sveikus ir gyvybingus miškus bei užtikrinant jų įvairovę,

H. kadangi aktyviai ir tvariai valdomi miškai yra vienas iš efektyviausių būdų iš atmosferos 
absorbuoti CO2,

I. kadangi miškų sektorius yra ypač svarbus kaimo vietovėse ir 350 000 įmonių su mišku 
susijusiose pramonės šakose dirba apie 3 mln. žmonių, t. y. 8,6 proc. visos gamybos 
sektoriaus darbo jėgos Europoje,

1. pritaria Komisijos požiūriui, kad miškai turėtų būti laikomi viena iš pagrindinių 
priemonių, stabdančių veiksnius, kurie prisideda prie klimato kaitos, pavyzdžiui, sulaikant 
CO2 iš atmosferos; pabrėžia, kad tvarus miškų valdymas, įskaitant miškų apsaugą ir 
įvairioms sąlygoms Europoje pritaikytą miškų atkūrimą, yra labai svarbus ES siekiant 
savo klimato tikslų ir miškų biologinės įvairovės apsaugos, kuri teikia daug naudos 
ekosistemų funkcijų (tiekimo funkcija naudojant medieną ir funkcijos, susijusios su 
anglies dioksido saugojimu ir apsauga nuo stichinių nelaimių) ir kultūrinių funkcijų 
(darnus turizmas), svarbių visuomenei, palaikymui;

2. mano, kad aktyvi kovos su klimato kaita politika yra visiškai suderinama su siekiu toliau 
plėtoti miškų pramonę kaip svarbią pramonės šaką Europoje; mano, kad miškų sektorius 
turėtų būti toliau plėtojamas taip, kad ir toliau prisidėtų prie tvaraus ekonomikos augimo, 
naujų darbo vietų kūrimo ir kovos su klimato kaita;
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3. pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse miškininkystė jau tvirtai grindžiama tvarumo 
principu, tuo tarpu kitose tvarumo principai dar nėra visiškai taikomi miškininkystės 
srityje; mano, kad ES privalo užtikrinti, jog kiekviena valstybė narė prisidėtų 
įgyvendindama tvarų miškų valdymą (tvarų miškų valdymą) tikrąja šio žodžio prasme; 
pažymi, kad ES galėtų įkurti žinių centrą, kuris valstybėms narėms teiktų būtiną 
informaciją;

4. pažymi, kad Europos miškininkystės iniciatyvos turėtų būti skirtos ir miškų „pritaikymui“ 
prie klimato kaitos, ir stebėsenai bei jų apsaugos gerinimui, ypač ten, kur, pavyzdžiui, yra 
aukštos kokybės buveinių;

5. pažymi potencialią miškų informacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos priežiūros 
tikslų, atsinaujinančios energijos tikslų ir daugiafunkcinio ir tvaraus miškų valdymo 
geriausios praktikos Europos koordinavimo teikiamą pridėtinę vertę, visų pirma 
atsižvelgiant į iššūkių, su kuriais susiduriama, tarpvalstybinį pobūdį;

6. ragina suderinti įvairią ES miškininkystės, žemės ūkio, atsinaujinančių energijos šaltinių, 
biologinės įvairovės ir kitų su aplinka susijusius klausimų politiką, taip pat pramonės ir 
mokslinių tyrimų politiką ir strategiją „ES 2020“;

7. pabrėžia, kad būtina didinti miškininkystės sektoriaus konkurencingumą, kurio turi būti 
siekiama investuojant į inovacijas, mokslinius tyrimus ir gautų žinių sklaidos mechanizmų 
plėtrą;

8. pažymi, kad vieni iš didžiausių Europos miškams kylančių išbandymų yra miškų gaisrai, 
nykimas, biologinės įvairovės praradimas ir dėl jo sumažėjęs miškų atsparumas, 
užkrėtimas invazinėmis rūšimis, parazitais, kenkėjais ir kitomis miško ligomis; pažymi, 
kad ES turėtų spręsti šiuos klausimus imdamasi bendradarbiavimo ir informacijos 
iniciatyvų;

9. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionų valdžios institucijas žymiai padidinti miškų 
vaidmenį apsaugoje nuo potvynių, nuošliaužų, gaisrų, biologinės įvairovės praradimo ir 
nelaimių dėl ekstremalių oro sąlygų ir, vykdant informacinių sistemų plėtrą ir nustatant 
finansinės paramos sistemas miškų ūkiui, atsižvelgti į apsaugos nuo potvynių aspektus;

10. pažymi pasaulinio bendradarbiavimo tiek administraciniu, tiek mokslinių tyrimų 
lygmeniu, standartų nustatymo, geriausios praktikos ir technologijų bei mokslinės patirties 
perdavimo srityse svarbą, ypač dėl miškų naikinimo atsirandančių išmetamųjų teršalų 
mažinimo (angl. REDD) sistemos požiūriu; taip pat pažymi, kad sąžiningo REDD 
sistemos teikiamos naudos pasidalinimo negalima pasiekti, jei nesama aktyvaus 
bendradarbiavimo ir keitimosi geriausia patirtimi; pabrėžia GMES programos svarbą 
braižant, prižiūrint ir registruojant miškų plotus Europos ir tarptautiniu lygmeniu ir tai, 
kad ši surinkta informacija gali padėti JT derybose dėl klimato kaitos;

11. pabrėžia, kad reikia tvaraus miškų valdymo ir kad gamybinės bei apsauginės miškų 
funkcijos turi būti išlaikytos taip pat kaip ir bendras miškų gyvybingumas, pabrėžia 
būtinybę stiprinti ES miškų atsparumą klimato kaitos ir nykstančios biologinės įvairovės 
atžvilgiu;
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12. pabrėžia, kad reikia gerbti skirtingus miškininkystės politikos iššūkius visoje ES; ypač 
pažymi ekosistemų, miškų nuosavybės skirtumus ir klimato iššūkių, su kuriais susiduria 
skirtingos Europos dalys, įvairovę; pažymi, kad tinkamu lygiu – vietos, regionų, valstybių 
narių ar ES, reikia atlikti matavimus ir vykdyti stebėseną; 

13. įspėja dėl neribojamo komercinių miško išteklių naudojimo, nes tai labai dažnai veda prie 
jų negrįžtamo sunaikinimo, ypač natūralių miškų atveju;

14. pabrėžia svarbų miškų vaidmenį valstybių narių ekonomikos srityje, ypač regioninės 
plėtros srityje, ypač kaimo vietovėse, kuriose miškininkystės sektorius daug prisideda prie 
regionų ekonomikos augimo, užimtumo, klestėjimo, konkurencingumo ir patrauklumo;

15. pabrėžia, kad, turint omenyje, jog miškų teisės aktai daro poveikį milijonams mažų miško 
valdų savininkų, vykdant miškų politiką visada turėtų būti siekiama pusiausvyros tarp 
pagarbos savininkų nuosavybės teisėmis ir reikalavimų tiekti viešąsias gėrybes;

16. pažymi, kad miškininkystė yra natūrali integruotos kaimo ir regioninės politikos dalis ir į 
tai turėtų būti atsižvelgta diskusijose dėl BŽŪP ateities po 2013 m., ir kad taip pat reikia 
nustatyti būtinas priemones, susijusias su miškininkyste;

17. pripažįsta, kad daugeliu atvejų vėjo jėgainių parkai gali būti įsteigti miškų plotuose; mano, 
kad priemonės, taikomos atsinaujinančios energijos šaltinių projektams, veikiau papildo 
miško apsaugą, o ne jai prieštarauja;

18. pripažįsta, kad svarbu išsaugoti ar padidinti miškų išteklius Europos Sąjungoje, ypač tose 
valstybėse narėse, kurias labiau veikia ekstremalios oro sąlygos ir klimato kaita, nes 
miškai ir miškingos vietovės yra susijusios su dideliais socialiniais, ekonominiais ir 
aplinkosauginiais privalumais; taip pat mano, kad taikant priemones, parengtas miškams 
apsaugoti, daugiausia dėmesio reikėtų skirti prevencijai ir prisitaikymui, siekiant, kad 
miškai neprarastų savo produktyvios, ekologinės ir socialinės funkcijų;

19. mano, kad medienos žaliava gali būti mažai energijos naudojantis pakaitalas, pakeičiantis 
daug energijos suvartojančias medžiagas, pvz., metalo lydinius, plastmasę, ir kad 
medienos žaliava gali būti konkrečiai ir plačiai naudojama statybos pramonėje ir kitose 
pramonės šakose; pabrėžia pernelyg didelio reguliavimo pavojų, dėl kurio medžio 
gaminiai gali tapti mažiau konkurencingais negu šios neatsinaujinančios medžiagos;

20. pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į žaliavų ir pagamintų produktų tiekimo grandinę, 
siekiant užtikrinti teisėtą prekybą ir miško apsaugą; pabrėžia, kad tiekimo grandinės 
valdymas galėtų padėti sukurti vienodesnes sąlygas, suinteresuotųjų subjektui 
dalyvavimui ir bendradarbiavimui atliekant itin svarbų vaidmenį;

21. ragina būti budriems ir atidžiai stebėti miško išteklius, siekiant užtikrinti, kad bioenergijos 
strategijos ir bet koks biomasės ruošos lygių padidinimas nesukeltų miškų pajėgumo 
sugerti anglies dvideginį išeikvojimo ir nepakenktų kovos su klimato kaita tikslams;

22. pabrėžia neginčijamą miškų plotų, kurie saugo žmonių buveines nuo neigiamų gamtos 
reiškinių, svarbą visuomenės saugai;
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23. pabrėžia, jog svarbu, kad įmonės pripažintų, kad prisidėdamos prie biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir miškų apsaugos jos laimi patikimumą, viešumą ir kitokią finansinę naudą;

24. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti tvarų miškininkystės valdymą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, informuoti visuomenę ir naudoti tvarią medieną, reikia stiprinti komunikacijos ir 
informacijos politiką;

25. pažymi, kad svarbu keistis geriausia praktika, susijusia su tuo, kaip įmonės ir pramonės 
sektoriai gali prisidėti siekiant biologinės įvairovės tikslų remdamiesi gyvavimo ciklo 
mąstymu ir kaip jie gali sukurti ryšį tarp biologinės įvairovės išsaugojimo ir pajamų 
generavimo; 

26. pažymi, kad Europa turi neginčijamos su miškininkyste susijusios patirties, sukauptos 
remiantis ilgalaike tradicinės miškininkystės praktika; tačiau ragina regionų valdžios 
institucijas ir valstybes nares bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais ir 
Komisija imtis tolesnių veiksmų mokslinių tyrimų, mokymų, komunikacijos ir 
informavimo dėl klimato kaitos keliamų pavojų miškams ir miškininkystės sektoriui, taip 
pat ilgalaikio planavimo srityse; mano, kad vis dar reikalingi tolesni moksliniai tyrimai, 
susiję su įvairių rūšių miškų CO2 absorbcija;

27. ragina miškininkystės pramonę, regionus ir valstybes nares imtis tolesnių veiksmų 
mokslinių tyrimų, švietimo ir informavimo dėl klimato kaitos keliamų pavojų miškams ir 
miškininkystės sektoriui, taip pat ilgalaikio planavimo srityse; pabrėžia, kad reikia geriau 
koordinuoti Europos ir nacionalines mokslinių tyrimų programas klimato kaitos pavojų, 
gresiančių miškams ir miškininkystės sektoriui, klausimais; ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę sukurti tinklalapį su skaitmeniniu miškų plotų, nurodant jų leistino naudojimo 
sritis, NATURA teritorijų ir retų ekosistemų žemėlapiu, siekiant geriau informuoti 
vyriausybines tarnybas, piliečius ir įmones;

28. pabrėžia, kad miškų prisitaikymo gebėjimai gali daryti teigiamą poveikį miškų 
kompleksams ir miško pramonei pasaulinės klimato kaitos sąlygomis; todėl ragina 
daugiau finansinės paramos skirti prisitaikymo gebėjimų moksliniams tyrimams;

29. pabrėžia, kad reikia padidinti ES vidaus ir ES ir valstybių narių koordinavimo ir 
informavimo pastangas; mano, kad vienas iš būdų, kaip tai pasiekti, būtų vieno Komisijos 
skyriaus įsipareigojimas atlikti aktyvų visos Sąjungos su miškininkyste susijusios veiklos 
koordinavimo vaidmenį; ragina Komisiją atlikti tyrimą ir pateikti pasiūlymą, kaip viename 
iš generalinių direktoratų sukurti tokį skyrių;

30. pabrėžia, kad reikia parengti strategiją dėl finansinių priemonių, skiriamų pasauliniams ir 
ES su miškininkyste susijusiems tikslams pasiekti, įskaitant valstybių narių keitimąsi 
geriausia praktika; prašo Komisijos iki 2011 m. pabaigos pateikti studiją;

31. mano, kad pramoninio išteklių naudojimo siekiant tiekti medieną kaip žaliavą chemijos 
pramonei arba kaip pusgaminius statybinių medžiagų gamybai ribojimas visų pirma turėtų 
būti taikomas tik miško želdiniams; įspėja dėl neigiamo valstybių narių gamtos turtų, 
įskaitant miškus, privatizavimo poveikio;

32. ragina Komisiją Europos ir nacionaliniu lygmeniu parengti ir stebėti rodiklius, susijusius 
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su miškais ir jų funkcijomis (pvz., miškingumas, gebėjimas atsinaujinti, dirvožemio 
vandens imlumas, erozijos lygis, miško atkūrimo plotai ir t. t.);

33. pažymi, kad sausringose teritorijose ir regionuose, kuriems gresia dykumėjimas, miškų 
atkūrimas, sodinat gamyboje panaudojamas rūšis, bus naudingas gyventojams ir užtikrins 
jų dalyvavimą atliekant apsaugos ir gaisrų gesinimo funkcijas;

34. pripažįsta, kad Viduržemio jūros regiono šalyse miškai yra ypač svarbūs dėl gebėjimo 
sumažinti temperatūrą ir nustatyti vandens ciklo pusiausvyrą, ir todėl mano, kad prieš 
pradedant miškų atkūrimą turėtų būti atlikti moksliniai tyrimai, siekiant nustatyti 
geriausiai dirvožemio apsaugai ir lietaus vandens surinkimui tinkančias rūšis bei vietas;

35. ragina valstybes nares ir Komisiją toliau dėti pastangas siekiant pažaboti neteisėtą miško 
ruošą ir prekybą taip gauta mediena, nes tokiu būdu jos padės kovoti su miškų naikinimu 
bei nykimu ir biologinės įvairovės nykimu;

36. mano, kad, atsižvelgiant į agromiškininkystės medžių svarbą sekvestruojant CO2, kovos 
su klimato kaita požiūriu jie turėtų būti vertinami taip pat kaip visi negamybinių tradicinių 
miškų medžiai.
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