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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:

1. pritaria Komisijos požiūriui, kad miškai turėtų būti laikomi pagrindiniu veiksiu 
sprendžiant klimato krizę; pabrėžia, kad tvarus miškų valdymas yra labai svarbus ES 
siekiant savo klimato tikslų ir teikia būtiną naudą ekosistemų funkcijų palaikymui, pvz. 
biologinei įvairovei;

2. pažymi, kad Europos miškininkystės iniciatyvos turėtų būti skirtos miškų „pritaikymui“ 
prie klimato kaitos, o ne jų „apsaugai“ ir jose naudojamą terminija turėtų būti suderinta su 
kitų rūšių klimato kaitos politikoje įprastai naudojama terminija;

3. 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;

4. pažymi pasaulinio bendradarbiavimo standartų nustatymo, geriausios praktikos ir 
technologijos perdavimo srityse svarbą, ypač dėl miškų naikinimo atsirandančių 
išmetamųjų teršalų mažinimo (angl. REDD) sistemos požiūriu;

5. pabrėžia, kad reikia laikytis subsidiarumo principo ir gerbti vietos ir nacionalinių 
vyriausybių vaidmenį miškininkystės politikoje; mano, kad dėl klimato iššūkių, su kuriais 
susiduria skirtingos Europos dalys, įvairovės ir miškų nuosavybės skirimų ir skirtingų 
ekosistemos sąlygų ir tikslų Europos Sąjungoje bendrai ES politikai kyla pavojus tapti per 
plačia, kad ji galėtų būti naudinga siekiant būtino prisitaikymo prie klimato;

6. pabrėžia svarbų miškų vaidmenį regioninės plėtros srityje, ypač kaimo vietovėse, kuriose 
miškininkystės sektorius daug prisideda prie ekonomikos augimo, užimtumo ir klestėjimo; 

7. pripažįsta, kad dėl įvairių priežasčių svarbu išsaugoti ar padidinti miškų išteklius Europos 
Sąjungoje; 

8. 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;

9. pabrėžia, kad reikia padidinti ES vidaus ir ES ir valstybių narių koordinavimo ir 
informavimo pastangas ir mano, kad tai galima būtų iš dalies pasiekti, jei Komisija visą 
savo su miškininkyste susijusią veiklą sutelktų viename, geriausiai – Įmonių ir pramonės 
generalinio direktorato arba Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato, skyriuje.


