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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo
(2019/2156(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 11 straipsnį, 
191 straipsnio 1 dalį ir 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą1,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2015–2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) šalių konferencijoje pasiektą Paryžiaus susitarimą,

– atsižvelgdamas į 1992 m. Biologinės įvairovės konvenciją, visuotinį 2011–2020 m. 
strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą ir Aičio biologinės įvairovės tikslus,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą „ES veiksmų, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ (COM(2019)0352),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640) ir į Parlamento 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Žaliojo 
kurso2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“ (COM(2020)0380),

– atsižvelgdamas į 2020–2024 m. ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos 
srityje, 2017 m. ES išorės politiką dėl čiabuvių tautų, 2017 m. gegužės 15 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadas dėl čiabuvių tautų ir 2017 m. Europos konsensusą dėl 
vystymosi,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „Švari mūsų visų 
planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018)0773),

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Nauja ES miškų 
strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. Komisijos tyrimo „ES vartojimo poveikis miškų naikinimui. 

1 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas Europos Komisija / Lenkijos Respublika, C-441/17, 
EU:C:2018:255.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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Išsami ES vartojimo poveikio miškų naikinimui analizė“ galutinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su miškų naikinimu, 
stiprinimo galimybių studiją, kurią atlikti užsakė Europos Komisijos Aplinkos 
generalinis direktoratas;

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 17 d. Komisijos komunikatą „Miškų naikinimo ir 
alinimo problemų sprendimas siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės 
nykimą“ (COM(2008)0645),

– atsižvelgdamas į 2003 m. ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT veiksmų planas), FLEGT savanoriškos 
partnerystės susitarimus (SPS) su trečiosiomis šalimis ir 2018–2022 m. FLEGT darbo 
planą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 21 d Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 
dėl už aplinką kovojančių žmogaus teisių gynėjų indėlio į naudojimąsi žmogaus 
teisėmis, aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi pripažinimo,

– atsižvelgdamas į Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ataskaitą „Pasaulio miškų 
būklė 2020 m.“,

– atsižvelgdamas į 2017–2030 m. JT strateginį miškų planą;

– atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją 
ataskaitą dėl klimato kaitos, dykumėjimo, žemės degradacijos, tvarios žemėtvarkos, 
aprūpinimo maistu ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų srautų sausumos ekosistemose ir 
į jos penktąją vertinimo ataskaitą „Klimato kaita 2014 m.: poveikis, prisitaikymas ir 
pažeidžiamumas“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 31 d. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) parengtą visuotinio 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl 15-ojo Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos (COP 15)3,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties4,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją „Skaidrus ir atsakingas gamtos 
išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai“5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl alyvpalmių aliejaus ir 
atogrąžų miškų naikinimo6,

3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0015.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
5 OL C 433, 2019 12 23, p. 50.
6 OL C 298, 2018 8 23, p. 2.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Transporto ir 
turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0143/2020),

A. kadangi 1990–2016 m. sunaikinta 1,3 mln. km2 pasaulio miškų ploto ir tai turėjo žalingą 
poveikį biologinei įvairovei, klimatui, žmonėms ir ekonomikai; kadangi, nepaisant visų 
iki šiol dėtų pastangų, daug su miškais susijusių tarptautinių įsipareigojimų, tokių kaip 
JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) 15.2 tikslas7 ir Aičio biologinės įvairovės 
konvencijos 5 tikslas8, taikant dabartines politikos priemones negali būti tinkamai 
įvykdyti; kadangi Europos aplinkos agentūros ataskaitoje „Europos aplinka. Būklė ir 
perspektyvos 2020 m.“ pažymima, kad per pastaruosius dvejus dešimtmečius miško 
plotas Europoje iš esmės nepakito, tačiau perspėjama, kad nuo 2013 m. miško buveinių 
ir rūšių apsaugos būklė pagerėjo nedaug ir kad natūralūs bei žmogaus sukelti trikdžiai 
kelia grėsmę Europos miškams;

B. kadangi 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) yra sudaro visumą ir yra nedalomi; kadangi 
pažanga darnaus žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir tvarios miškotvarkos srityse, kurios 
yra pagrindiniai DVT elementai, turėtų būti daroma tuo pačiu metu;

C. kadangi miškai itin prisideda prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kadangi, priešingai, miškų naikinimas, ypač atogrąžų miškų, labai prisideda prie 
klimato kaitos; kadangi dėl žemės naudojimo ir žemės naudojimo keitimo išmetami 
teršalai, daugiausia susidarantys dėl miškų naikinimo, yra antra pagal svarbą klimato 
kaitos priežastis po iškastinio kuro deginimo ir sudaro beveik 12 proc. viso išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; be to, kadangi 80 proc. visos pasaulio 
biologinės įvairovės yra miškuose, kadangi jie, taikant gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus, prisideda prie nelaimių rizikos mažinimo priemonių ir yra maždaug 
25 proc. pasaulio gyventojų pragyvenimo šaltinis, taip pat sudaro didelę dalį čiabuvių 
tradiciškai gyvenamos žemės, prisideda prie žmonių sveikatos ir įkūnija nepakeičiamas 
kultūrines, visuomenines ir dvasines vertybes;

D. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo natūralūs trikdžiai, pvz., 
sausros, potvyniai, audros, kenkėjų antplūdžiai, erozija ir gaisrai, bus dažnesni ir 
stipresni, o tai, anot Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos, darys vis didesnę žalą 
pasaulio miškams; kadangi investicijos į gamtos procesais pagrįstus sprendimus yra 
viena iš ekonomiškai efektyviausių priemonių siekiant spręsti išmetamo teršalų kiekio 
problemą ir apsaugoti labai svarbias ekosistemas, kartu gerinant pragyvenimą, 
atsparumą ir aprūpinimą maistu;

7 15.2 tikslas: iki 2020 m. pasiekti, kad būtų skatinamas tvarus visų rūšių miškų tvarkymas, sustabdyti miškų 
naikinimą, atkurti nualintus miškus ir gerokai padidinti miškų įveisimo ir atkūrimo mastą pasaulyje.
8 5 tikslas: iki 2020 m. pasiekti, kad visų natūralių buveinių, įskaitant miškus, nykimas būtų sumažintas 
mažiausiai perpus ir, kai įmanoma, beveik visiškai sustabdytas, ir gerokai sumažėtų natūralių buveinių būklės 
blogėjimo ir suskaidymo mastas.
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E. kadangi būtina imtis didelio masto, plataus užmojo ir suderintų veiksmų, paremtų 
politine ir visuomenės valia, kad būtų saugomi ir atkurti pasaulio miškai;

F. kadangi veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti miškus ir padidinti miškų sistemų 
kiekį bei kokybę, sustiprinimas turi atlikti esminį vaidmenį įgyvendinant ES ir valstybių 
narių tvarumo politiką ir siekiant Europos žaliojo kurso tikslų; kadangi siekiant apriboti 
pasaulinį atšilimą ir padėti įveikti biologinės įvairovės nykimo problemą labai svarbu, 
kad miškai būtų apsaugoti, atkurti ir valdomi taip, kad būtų kuo labiau padidinti jų 
pajėgumai saugoti anglies dioksidą ir apsaugoti biologinę įvairovę; kadangi, kitaip nei 
jaunesniuose ir naujai pasodintuose miškuose, neliestuose miškuose saugoma daugiau 
anglies dioksido ir yra daugiau svarbių buveinių; 

G. kadangi, remiantis FAO 2020 m. pasaulio miškų būklės ataskaita, žemės ūkio plėtra ir 
toliau yra pagrindinis miškų naikinimo veiksnys drauge su miestų plėtra, infrastruktūros 
plėtojimu ir kasyba; kadangi reikia glaudžiai bendradarbiauti su ES šalimis partnerėmis 
ir įvairiais suinteresuotaisiais subjektais siekiant sustiprinti novatorišką ir teigiamą 
žemės ūkio ir miškininkystės sąveiką, kad būtų sukurtos darnios žemės ūkio sistemos ir 
pagerintas aprūpinimas maistu; kadangi ES taip pat yra netiesiogiai susijusi su miškų 
naikinimu ir pasaulio miškų bei kitų natūralių ekosistemų būklės blogėjimu dėl to, kad 
importuoja ir vartoja produktus, siejamus su miškų naikinimu, pvz., sojas, palmių aliejų, 
kaučiuką, kukurūzus, jautieną, odą ir kakavą; Kadangi, kalbant apie bendro galutinio 
suvartojimo poveikį miškų naikinimui, dėl ES suvartojamų produktų sunaikinama apie 
10 proc. visų pasaulio miškų;

H. kadangi neseniai atliktas „Global Witness“ tyrimas atskleidė, kad 2013–2019 m. ES 
įsisteigusios finansų įstaigos buvo pagrindinis tarptautinis finansavimo šaltinis ir suteikė 
7 mlrd. EUR paramą šešioms žemės ūkio verslo įmonėms, susijusioms su miškų 
naikinimu Amazonėje, Kongo baseine ir Papua Naujojoje Gvinėjoje9;

I. kadangi dabartiniai įmonių ir bankų prisiimti savanoriški įsipareigojimai kovoti su 
miškų naikinimu nenulėmė elgesio pokyčių, kurių reikia norint sustabdyti pražūtingą 
aplinkos naikinimą;

J. kadangi dėl neigiamo Atsinaujinančiųjų išteklių direktyvos poveikio pasaulio ir ES 
miškams šią direktyvą reikėjo išdėstyti nauja redakcija10; kadangi priimtais pakeitimais 
problema vis tiek nebus išspręsta;

K. kadangi iš medienos gaminamai bioenergijai skirtos subsidijos turėtų būti skirtos 
energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijai;

L. kadangi taikomos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos taisyklės grindžiamos 
supratimu, kad energijai skirta medienos ruoša yra tvari ir daro neutralizuotą poveikį 
klimatui, ir kad jomis sudaromos galimybės atnaujinti šaltinį per tam tikrą priimtiną 
laiką; kadangi toks mąstymas yra klaidingas;

9 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-
finance-hook/ 
10 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
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M. kadangi, siekiant veiksmingiau apsaugoti pasaulio miškus ir kitas natūralias 
ekosistemas, reikės imtis veiksmų visais lygmenimis, įskaitant reguliavimo priemones ir 
griežtesnį dabartinių teisės aktų vykdymo užtikrinimą, ir didelių viešųjų ir privačiųjų 
investicijų; kadangi tai galima pasiekti tik užtikrinus visų sektorių politikos ir ES vidaus 
bei išorės politikos suderinamumą taikant principą „nepakenkti“;

N. kadangi didesnė miškų ir kitų natūralių ekosistemų apsauga ir atkūrimas, taip pat tvari 
miškotvarka yra svarbūs siekiant išsaugoti čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių 
pragyvenimo šaltinius, suteikti socialinio ir ekonominio vystymosi ir darbo vietų 
kūrimo galimybių ir sudaryti sąlygas plėtoti tvarią bioekonomiką, drauge stiprinant 
ekosistemų funkcijas ir apsaugant biologinę įvairovę; kadangi miškai yra žaliosios 
ekonomikos sektorius, kuriame visame pasaulyje galima sukurti 10–16 mln. darbo 
vietų;

O. kadangi mangrovės teikia itin svarbias ekosistemines paslaugas, nes jose sukauptas 
didelis anglies kiekis, esama svarbių daugelio koralų rifų rūšių žuvų nerštaviečių ir jos 
apsaugo koralų rifus nuo maisto medžiagų patekimo į juos ir nuosėdų, o pakrančių 
zonas – nuo potvynių; kadangi dar neseniai mangrovės užėmė daugiau kaip tris 
ketvirtadalius atogrąžų pakrančių ir daugiau kaip pusė jų buvo sunaikinta dėl pakrančių 
vystymo, akvakultūros, taršos ir netausaus naudojimo;

P. kadangi dėl mangrovių pertvarkymo susidaro 10 proc. dėl miškų naikinimo išmetamo 
anglies dioksido kiekio, nors mangrovės sudaro tik 0,7 proc. atogrąžų miškų11;

Q. kadangi, atsižvelgiant į problemos mastą, ES lėšų, skirtų miškų apsaugai ir atkūrimui ir 
tvariai miškotvarkai šalyse partnerėse remti, nepakanka; kadangi miškų ir natūralių 
ekosistemų apsauga, atkūrimas ir tvarus valdymas, taip pat su jais susijusi papildoma 
nauda ir žmogaus teisių aspektai turėtų būti geriau integruoti į ES finansavimo 
mechanizmus;

R. kadangi ES ir jos valstybės narės turi gilias tradicijas ir praktinės patirties tvarios 
miškotvarkos srityje ir gali jomis pasinaudoti, kad padėtų kitoms šalims stiprinti 
gebėjimus šioje srityje;

S. kadangi čiabuvių tautos, vietos bendruomenės ir aplinkos apsaugos gynėjai patiria vis 
didesnę grėsmę ir bauginimus, taip pat, siekdami apsaugoti savo miškus, žemę ir 
aplinką, susiduria su žmogaus teisių pažeidimais;

T. kadangi tikimybė, kad laukiniai ir naminiai gyvūnai žmonėms perduos tokius užkratus 
kaip virusai (zoonozė) gali padidėti naikinant ir keičiant natūralias ekosistemas;

U. kadangi, norint įgyvendinti darnią ir veiksmingą miškų politiką, reikia turėti patikimos 
informacijos apie miškų išteklius, jų būklę, jų tvarkymo ir naudojimo būdus, taip pat 
patikimą informaciją apie žemės naudojimo keitimą; 

V. kadangi miškai ir su mišku susijusi vertės grandinė yra labai svarbūs siekiant toliau 
plėtoti žiedinę bioekonomiką sukuriant darbo vietas ir ekonominę gerovę kaimo ir 

11 Daniel C. Donato et al., Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics, Nature Geoscience, 
2011 m. balandžio mėn.
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miesto vietovėse, užtikrinant klimato kaitos švelninimą ir teikiant su sveikata susijusią 
naudą; 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir 
atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ ir mano, kad jis yra tinkamas pagrindas siekiant 
imtis ryžtingų veiksmų; pritaria komunikate išdėstytiems penkiems veiksmų 
prioritetams; pabrėžia, kad visi šie prioritetai yra būtini siekiant sustabdyti miškų 
naikinimą, natūralių ekosistemų, ypač miškų, būklės blogėjimą ir biologinės įvairovės 
nykimą bei susijusius žmogaus teisių pažeidimus ir pakeisti šią tendenciją; taip pat 
pabrėžia, kad jie turi būti greitai ir nuosekliai įgyvendinti; tačiau primena, kad ES ir jos 
valstybės narės turėtų užsibrėžti aukštesnius tikslus imdamosi veiksmų, kad įvykdytų 
savo įsipareigojimus ir išspręstų neatidėliotinus pasaulyje vykdomo miškų naikinimo ir 
alinimo klausimus; pabrėžia, kad svarbu imtis visapusiškų veiksmų ir iniciatyvų, 
įskaitant naujas reguliavimo priemones, kurie būtų veiksmingi, papildytų vienas kitą, 
kurių vykdymą būtų galima užtikrinti ir kurie apimtų stebėseną;

2. pabrėžia, kad vykdant ES aplinkos politiką reikia pripažinti ES kompetenciją, 
atsakomybę ir turimas lėšas miškų apsaugos srityje, įskaitant Europos miškus kaip 
pasaulio miškų dalį; pakartoja, kad mūsų išorės veiksmų ir mūsų partnerių atsako 
siekiant apsaugoti savo miškus sėkmė priklauso nuo to, kiek veiksmingi ir kokio 
užmojo yra mūsų veiksmai, susiję su mūsų gamtiniu paveldu; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares laikantis Europos žaliojo kurso ir 2030 m. biologinės įvairovės 
strategijos užtikrinti aukščiausius aplinkos apsaugos standartus ir didesnį nuoseklumą 
vykdant užduotį apsaugoti ir atkurti miškus tiek ES viduje, tiek imantis išorės veiksmų; 

3. primena, jog iš ES ir jos valstybių narių tikimasi, kad jos imsis skubių miškų apsaugos 
ir atkūrimo veiksmų, kad įvykdytų pagal DVT, Paryžiaus susitarimą, pasaulinį 2011–
2020 m. strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą ir Jungtinių Tautų strateginį 
miškų planą bei jo visuotinius tikslus miškų srityje prisiimtus įsipareigojimus;

4. atkreipia dėmesį į miškų vaidmenį didinant atsparumą neigiamam klimato kaitos 
poveikiui; pabrėžia, kad, vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir planus, 
reikia imtis konkrečių ir efektyvių veiksmų, pasinaudojant švelninimo ir prisitaikymo 
sąveika;

5. pabrėžia, kad miškai teigiamai veikia žmogaus sveikatą ir piliečių gyvenimo kokybę ir 
yra labai vertingi aplinkai, nes juose vyksta anglies dioksido sekvestracija, kaupiamas 
vanduo, jie padeda kontroliuoti eroziją ir apsaugo nuo nuošliaužų;

6. pabrėžia, kad miškų naikinimą skatinantys veiksniai yra susiję ne tik su pačiu miškų 
sektoriumi, bet ir su kitais įvairiais klausimais, pvz., naudojimusi žeme, čiabuvių teisių 
apsauga, žemės ūkio politika, klimato kaita, demokratija, žmogaus teisėmis ir politine 
laisve; 

7. pabrėžia, kad čiabuvių tautų moterys ir ūkininkės atlieka itin svarbų vaidmenį apsaugant 
miškų ekosistemas; tačiau susirūpinęs pažymi, kad moterys neįtraukiamos į gamtos 
išteklių valdymo procesą ir joms nesuteikiama galių jame; mano, kad lyčių lygybė 
miškininkystės mokymo programų srityje atlieka itin svarbią funkciją tvarios 
miškotvarkos atžvilgiu ir turėtų atsispindėti ES veiksmų plane dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT veiksmų planas);
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8. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad miškų naikinimo problema būtų 
sprendžiama holistiškai, taikant nuoseklią politikos sistemą ir kartu užtikrinant 
ekosistemų išsaugojimą; primena, kad svarbu laikytis JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų; remia vykstančias derybas siekiant sukurti privalomą JT 
priemonę, skirtą tarptautinėms korporacijoms ir kitoms verslo įmonėms ir susijusią su 
žmogaus teisėmis, ir pabrėžia, kad svarbu, jog ES aktyviai dalyvautų šiame procese;

9. sutinka su Komisijos komunikato teiginiu, kad neliesti miškai yra nepakeičiami, ir jį 
pabrėžia, ir ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad natūralių miškų apsauga 
teikia itin didelę klimato kaitos švelninimo naudą dėl jų ekosistemoje esančių anglies 
sankaupų dydžio ir ilgaamžiškumo; pabrėžia, kad miško įveisimas, vykdomas su vietos 
ekosistemų apsauga ir stiprinimu suderinamu būdu, gali padėti pasiekti, kad iki 2050 m. 
poveikis klimatui būtų neutralizuotas, tačiau pažymi, kad naujai pasodinti miškai negali 
pakeisti neliestų miškų; pabrėžia, kad miškų apsauga turėtų būti ES politinis prioritetas; 
pabrėžia, kad ES turėtų rodyti pavyzdį ir užtikrinti savo ir valstybių narių tarptautinių 
socialinių ir aplinkos apsaugos įsipareigojimų įgyvendinimą, be kita ko, klimato, 
biologinės įvairovės ir žmogaus teisių srityje;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą esamų prioritetinių sričių 
įgyvendinimą ir įtraukti privalomus miškų ekosistemų, ypač neliestų miškų, apsaugos ir 
atkūrimo tikslinius rodiklius į būsimą ES miškų strategiją, kuri turėtų visiškai atitikti 
2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje pateiktą pasiūlymą dėl privalomų atkūrimo 
ir saugomų teritorijų tikslinių rodiklių; pabrėžia, kad svarbu teikti pakankamą paramą ir 
finansavimą šioms priemonėms;

11. pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti mangrovėms ir pakrančių teritorijose 
esantiems miškams, kuriems klimato kaitos poveikis itin didelis, ir tai puiki galimybė 
priimti išsaugojimo, prisitaikymo ir švelninimo politiką; apgailestauja, kad Komunikate 
neminimos mangrovės; pabrėžia, kad miškuose randama 80 proc. biologinės įvairovės ir 
kad mangrovės yra svarbios tiek klimato, tiek biologinės įvairovės požiūriu, jos taip pat 
svarbios atitinkamų vietos bendruomenių pragyvenimui;

12. pabrėžia pilietinės visuomenės vaidmenį aplinkos apsaugos ir tvaraus vartojimo srityse 
ir ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visišką skaidrumą ir visuomenės 
dalyvavimą įgyvendinant su miškų ir žemės naudojimu susijusias priemones, siekiant 
užkirsti kelią miškų naikinimui ir alinimui, skatinti miškų apsaugą ir tvarią miškotvarką 
ir remti natūralią miškų apsaugą ir atkūrimą regionų ir pasaulio lygmenimis; pabrėžia, 
kad svarbu sukurti įvairių suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių dialogo dėl miškų 
naikinimo, miškų alinimo ir būdų tvariai padidinti miškų plotą pasaulyje platformą, kad 
būtų kuriami aljansai, prisiimami bendri įsipareigojimai, sustabdytas miškų naikinimas 
ir keičiamasi patirtimi bei informacija;

13. pabrėžia esminį čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių, įskaitant moteris, vaidmenį, 
teises ir būtinybę juos remti saugant pasaulio miškus ir dalyvaujant su tais miškais 
susijusiame sprendimų priėmimo procese; be to, pripažįsta, kad jiems grasinama ir jie 
patiria žmogaus teisių pažeidimų; todėl ragina Komisiją atsižvelgti į jų vaidmenį ir 
įtraukti juos į miškų apsaugos priemonių rengimą, priėmimą, įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą pasaulio, ES, nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmenimis;
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14. primena, kad daug ūkininkų žino, jog dėl svarbių savo ekologinių, ekonominių ir 
socialinių funkcijų miškai yra neatsiejama ir būtina kraštovaizdžio dalis, ir kad 
istoriškai ūkininkai stengėsi saugoti, naudoti ir atkurti miškus, ir kad jie tai daro ir 
dabar; pažymi, kad kai kurios vietos bendruomenės ir čiabuvių tautos šimtmečius 
naudojo tradicinius ūkininkavimo būdus miškams išsaugoti ir turi ypatingą supratimą 
apie tvarų žemės naudojimą;

15. primena, kad čiabuviai, vietos bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir moterys turi 
būtinas žinias apie miškus ir jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES užtikrinti, kad jų 
žemės naudojimo teisės ir žmogaus teisės būtų pripažįstamos dėl socialinio teisingumo, 
laikantis FAO neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių, JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių (UNDRIP) ir Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 169, taip pat užtikrinti veiksmingą jų dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant ES vystymosi programas, kurios daro jiems poveikį, ir 
užtikrinant miškų apsaugos priemonių vykdymą, remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant 
FLEGT programą;

16. primena, kad gamtos išteklius eksportuojančiose šalyse svarbu sudaryti galimybes 
pasinaudoti teise kreiptis į teismą, naudotis teisių gynimo priemonėmis ir užtikrinti 
veiksmingą pranešėjų apsaugą, siekiant užtikrinti teisės aktų ar iniciatyvų 
veiksmingumą; ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti aplinkos ir miškų gynėjų 
apsaugą ES ir visame pasaulyje;

17. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės ir investicijų 
tvarumą ir skaidrumą siekiant užtikrinti, kad būtų vartojami produktai iš tiekimo 
grandinių, kurios neturi įtakos miškų naikinimui; pabrėžia, kad šiuo klausimu svarbu 
imtis visapusiškų veiksmų ir iniciatyvų;

18. ragina Komisiją rengiant tokius veiksmus ir iniciatyvas taip pat apsvarstyti, kaip jais 
būtų galima geriausiai prisidėti prie kitų svarbių natūralių ekosistemų, kurioms gresia 
degradacijos ar pertvarkymo pavojus, apsaugos;

19. mano, kad vienoda sąvokos „įtakos miškų naikinimui neturinti tiekimo grandinė“ 
apibrėžtis yra labai svarbi sprendžiant produktų, darančių įtaką miškų naikinimui, 
problemą, ir ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo apibrėžtį; atkreipia dėmesį į tai, 
kad šioje srityje miškininkystės vertės grandinės ir DVT yra glaudžiai susiję;

20. pažymi, kad įtakos miškų naikinimui neturinčių produktų skaidrių sertifikavimo sistemų 
skatinimas yra viena iš keleto tinkamų priemonių; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad 
pagrindinis tokių sistemų tikslas turi būti kova su miškų naikinimu;

21. ragina Komisiją nedelsiant atlikti miškų sektoriaus ir medienos produktų sertifikavimo 
ir tikrinimo sistemų ir įtakos miškų naikinimui neturinčių produktų sertifikavimo 
sistemų tyrimus; ragina Komisiją pateikti šiuos tyrimus kartu su pasiūlytais tolesniais 
veiksmais ir priemonėmis Parlamentui toliau svarstyti, siekiant paskatinti taikyti 
griežtesnius standartus ir užtikrinti sertifikavimo ir trečiųjų šalių tikrinimo sistemų 
skaidrumą;

22. palankiai vertina Komisijos pareikštą ketinimą rengiant visapusišką veiksmų ir 
iniciatyvų rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tiekimo grandinės neturėtų įtakos 
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miškų naikinimui, toliau integruoti aspektus, susijusius su kova su miškų naikinimu, į 
tokias priemones kaip ES ekologinis ženklas, žalieji viešieji pirkimai ir kitos žiedinės 
ekonomikos srities iniciatyvos;

23. pakartoja savo prašymą Komisijai nedelsiant pateikti pasiūlymą, kurio poveikio 
vertinimas būtų atliktas, dėl tinkamu patikrinimu grindžiamos ES teisinės sistemos, 
siekiant užtikrinti, kad ES rinkai teikiamų produktų ir prekių tiekimo grandinės būtų 
tvarios ir dėl jų nebūtų naikinami miškai, ypatingą dėmesį skiriant su importu susijusio 
miškų naikinimo veiksnių šalinimui; mano, kad tokią sistemą turėtų būti įmanoma 
įgyvendinti ir ji turėtų atitikti tarptautinius standartus ir įpareigojimus, ji turėtų būti 
taikoma visai tiekimo grandinei, kai atlikus kruopštų vertinimą padaroma išvada, kad 
sistema veikia ir gali būti taikoma visiems rinkos dalyviams, įskaitant MVĮ, kartu su ja 
turėtų būti taikomas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, įskaitant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas; nurodo, kad dėl ES priemonių šioje 
srityje žmonės besivystančiose šalyse neturėtų prarasti pajamų, jos turėtų suteikti naujų 
ekonominių galimybių ir paskatinti bendrą pertvarką siekiant pereiti prie tvaresnės 
ekonomikos; ragina Komisiją atitinkamuose tarptautiniuose prekybos biržos prekėmis 
forumuose pareikšti paramą tiekimo grandinių tvarumo klausimui;

24. ragina Komisiją parengti finansų įstaigoms skirtus išsamaus patikrinimo reikalavimus, 
kad būtų nustatytas ir sušvelnintas ES skatinamo miškų naikinimo poveikis aplinkai, 
visuomenei ir žmogaus teisėms, ir jam būtų užkirstas kelias, siekiant užtikrinti, kad 
jokia ES finansų ir bankininkystės įstaiga nebūtų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susijusi 
su miško naikinimu, miško alinimu, natūralių ekosistemų pertvarkymu ar nykimu arba 
žmogaus teisių pažeidimais;

25. pabrėžia miškų savininkų ir miškotvarkininkų vaidmenį užtikrinant tvarią miškų plėtrą; 
pabrėžia, kad Europos miškų pramonė gali padėti patobulinti pasaulinius tvarios 
miškotvarkos standartus; mano, kad miškų sektoriaus Europos pramonė, MVĮ ir labai 
mažos įmonės taip pat turėtų turėti įtakos vykdant dialogą su šalimis partnerėmis dėl to, 
kaip papildomai skatinti tvarumą visoje vertės grandinėje;

26. ragina privatųjį sektorių aktyviau įsitraukti į kovą su miškų naikinimu, susijusiu su jų 
tiekimo grandinėmis ir investicijomis, nedelsiant įgyvendinant prisiimtus miškų 
naikinimo nutraukimo įsipareigojimus ir užtikrinant visišką skaidrumą laikantis šių 
įsipareigojimų; pabrėžia, kad būtina pritraukti privačias investicijas, siekiant kovoti su 
miškų naikinimo veiksniais ir įgyvendinti DVT ir Paryžiaus susitarimą; kartu ragina 
Komisiją stiprinti bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi ir parengti tinkamas 
lyderių skatinimo priemones vadovaujantis atsakomybės pasidalijimo principu; 
palankiai vertina šiuo metu vykdomą Nefinansinės informacijos atskleidimo 
direktyvos12 peržiūrą ir ragina Komisiją didinti nefinansinės informacijos, visų pirma 
susijusios su aplinkosaugos aspektais, atskleidimo kokybę ir apimtį ir skatinti integruoti 
su miškais susijusius aspektus į įmonių socialinės atsakomybės sritį; be to, primena, kad 
svarbu laikytis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų; remia vykstančias 
derybas siekiant sukurti privalomą JT priemonę, skirtą tarptautinėms korporacijoms ir 
kitoms verslo įmonėms ir susijusią su žmogaus teisėmis, ir pabrėžia, kad svarbu, jog ES 

12 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).
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aktyviai dalyvautų šiame procese;

27. ragina Komisiją kartu su privačiuoju sektoriumi ir kitais vystymosi dalyviais įvertinti 
naujus nelaimių rizikos finansavimo ir draudimo sprendimus, kuriais kovojama su 
katastrofiniais įvykiais, darančiais įtaką daugybei miško hektarų;

28. ragina Komisiją remti ir skatinti pramonės kuriamas naujoves ir iniciatyvas, kuriomis 
siekiama didinti vertės grandinių tvarumą;

29. mano, kad privačiojo ir viešojo sektoriaus finansinius srautus atitinkamuose pramonės 
sektoriuose būtina nukreipti į veiklą, dėl kurios nebūtų naikinami miškai; primena, kad 
iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija turėtų įvertinti nuostatas, kurių reikia norint išplėsti 
Taksonomijos reglamento13 taikymo sritį siekiant jį taikyti ekonominei veiklai, kuri 
daro didelę žalą aplinkos tvarumui;

30. ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai naudotis mišraus finansavimo 
mechanizmais siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus finansavimą miškams atkurti;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti konkrečių priemonių, kuriomis būtų 
stiprinama politinė ir reguliavimo sistema, kuria siekiama remti miškų apsaugą bei 
atkūrimą ir tvarią miškotvarką pasaulio lygmeniu ir pateikti tvaraus žemės naudojimo 
planavimo gaires bei konkrečias priemones; ragina Komisiją skatinti keitimąsi geriausia 
patirtimi tarp valstybių narių ir su trečiosiomis šalimis; be to, ragina Komisiją skatinti, 
kad teisinių reformų procesai šalyse gamintojose būtų vykdomi užtikrinant veiksmingą 
ir prasmingą visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, čiabuvių 
tautas ir vietos bendruomenes, dalyvavimą, ypatingą dėmesį skiriant veiksmingam 
moterų dalyvavimui;

32. pabrėžia, kad svarbu skatinti tvarią miškotvarką ir tvarią bioekonomiką; pripažįsta, kad 
tvarios miškotvarkos modeliai ir tvarus žemės naudojimas visame pasaulyje gali padėti 
užkirsti kelią miškų naikinimui ir alinimui ir kad jie turėtų būti grindžiami aukščiausiais 
tvarumo standartais, suderinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą su biologinės 
įvairovės ir vertingų anglies dioksido absorbentų, kaip centrinių elementų, apsauga ir 
drauge išsaugant tikrąją miškų vertę, našumą ir ekosistemines paslaugas; ragina 
Komisiją skatinti tvarią miškininkystę ir tvarų žemės ūkį ir parengti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietos bendruomenių paskatų mechanizmus šalyse partnerėse, siekiant išsaugoti ir 
pagerinti ekosistemines paslaugas ir produktus, gautus vykdant tvarią miškininkystę ir 
tvarų žemės ūkį; pabrėžia agrarinės miškininkystės sistemų svarbą žemės ūkio gamybai, 
įvairinimui, klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos bei dykumėjimo 
prevencijai; pažymi, kad šioms agrarinės miškininkystės sistemoms būdingas didesnis 
žemės naudojimo efektyvumas nei kitoms žemės ūkio sistemoms; ragina vykdyti 
pokyčius siekiant sistemingai skatinti dabartines didelės gamtinės vertės agrarinės 
miškininkystės sistemas, lengviau jas atkurti ir didinti gebėjimus siekiant racionalizuoti 
šį gamybos būdą;

33. pabrėžia, kad pagal programą „Horizontas 2020“ jau finansuota daug mokslinių tyrimų 
ir inovacijų siekiant pereiti prie darnesnės žemės naudojimo praktikos ir tiekimo 

13 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).
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grandinių, kad būtų sustabdytas miškų naikinimas ir alinimas; ragina skirti didesnį 
finansavimą programai „Europos horizontas“, kad pagal ją būtų galima toliau teikti 
paramą šiose srityse; 

34. atkreipia dėmesį į JT bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) šalių ministrų 
Katovicuose pasirašytą deklaraciją dėl miškų siekiant apsaugoti klimatą, kurią 
tarptautinė bendruomenė priėmė 2018 m. gruodžio 12 d. ir kurioje pabrėžiama miškų ir 
medienos naudojimo svarba klimato apsaugai ir šie klausimai susiejami su kitais su 
miškais susijusiais tikslais ir sprendimais; pažymi, kad, kaip pareikšta deklaracijoje, 
šiuos tikslus galima pasiekti tik vykdant daugiafunkcę aktyvią miškotvarką, t. y. tokią 
valdymo strategiją, kai atsižvelgiama į visus su miškais susijusius tikslus, tokius kaip 
anglies dioksido saugojimas, rūšių ir dirvožemio apsauga, žaliavų gavyba, laisvalaikis ir 
maisto gamyba, ir užtikrinama jų pusiausvyra;

35. pabrėžia, kad miškininkystė, kartu su ūkininkavimu, atlieka labai svarbų vaidmenį 
valdant gamtos išteklius ir žemės naudojimą ES ir pasaulio kaimo vietovėse; šiuo 
klausimu pripažįsta valstybių narių miškotvarkos, miškų nuosavybės ir agrarinės 
miškininkystės bei galimybių įvairovę;

36. pabrėžia, kad metodai, naudojami siekiant dokumentų rinkinyje „Švari energija visiems 
europiečiams“ nustatytų tikslų, neturi prisidėti prie miškų naikinimo ir alinimo kitose 
pasaulio dalyse; todėl ragina Komisiją iki 2021 m. peržiūrėti atitinkamus prie Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 2019/80714 pridėtos ataskaitos aspektus ir prireikus 
nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju iki 2023 m., persvarstyti šį reglamentą remiantis 
mokslo žiniomis ir laikantis atsargumo principo; prašo Komisijos kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2030 m. iš naujo įvertinti duomenis apie sojas ir palaipsniui nustoti 
gaminti didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo (ILUC) riziką keliančius 
biodegalus;

37. pabrėžia, kad būtina mažinti ES suvartojamą medienos ir medienos produktų kiekį 
skatinant labiau žiedinę ekonomiką, kuo labiau mažinant atliekų susidarymą ir didinant 
vartotojų informuotumą apie medienos produktų ekologinius padarinius;

38. primena daugiau kaip 700 mokslininkų pasirašytą laišką, kuriame raginama atlikti 
moksliškai pagrįstą Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos peržiūrą, visų pirma 
raginama neįtraukti tam tikrų rūšių medienos biomasės apskaičiuojant tikslinį rodiklį ir 
nustatant tinkamumą paramai gauti;

39. smerkia tai, kad mediena vis dažniau naudojama biodegalams ir bioenergijai gaminti, 
nes tai daro neigiamą poveikį ES ir pasaulio miškams, atsižvelgiant į tai, kad didėja 
energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, poreikis;

40. pažymi, kad 23-iojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 23) kelios valstybės, kuriose gausu neliestų ir didele biologine 

14 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/807, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, 
kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką 
keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 (OL L 133, 2019 5 21, p. 1).
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įvairove pasižyminčių miškų ir kuriose gyvena pusė pasaulio gyventojų, pareiškė 
užmojį didinti medienos ir kitų augalinės kilmės medžiagų naudojimą energijai 
gaminti15; pakartoja, kad ES neturėtų rodyti netinkamo pavyzdžio ir privalo užtikrinti, 
kad taisyklėmis, kuriomis grindžiama atsinaujinančiųjų išteklių energijos politika, 
nebūtų skatinamas ekosistemų naikinimas ir alinimas;

41. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai atsižvelgti į didesnio biodegalų 
naudojimo poveikį miškų naikinimui; todėl ragina Komisiją iš esmės reformuoti ES 
bioenergetikos politiką, t. y. persvarstyti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą;

42. ragina Komisiją užtikrinti veiksmingas tvarios malkinės medienos gamybos ir 
naudojimo priemones, atsižvelgiant, be kita ko, į didelį medienos granulių importą į ES 
ir galimą pavojų, kurį šis importas gali kelti trečiųjų šalių miškams; mano, kad turėtų 
būti skatinama taikyti pakopinio naudojimo principą ir kad jis gali būti taikomas kaip 
naudingas išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būdas;

43. primena kad pasaulio mastu apie 2,6 mlrd. žmonių gamindami maistą naudoja tradicinę 
biomasę, daugiausia malkas ir medžio anglis, o trys ketvirtadaliai šių žmonių neturi 
tinkamų viryklių; ragina ES apsvarstyti galimybę padidinti paramą trečiosioms šalims 
siekiant pereiti prie tvarių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir sumažinti 
miškų naikinimo daromą poveikį, kurį lemia medienos naudojimas kurui; pabrėžia, kad 
tuo atveju, jei trečiųjų šalių energijos sistemos būtų labiau decentralizuotos, būtų galima 
nesudėtingai pereiti prie tvarių atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

44. pažymi, kad socialinė ir ekonominė žemės ūkio svarba didėja, nes augant pasaulio 
gyventojų skaičiui reikia gaminti daugiau maisto ir žemės ūkio produktų ir drauge 
švelninti klimato kaitą; susirūpinęs atkreipia dėmesį į apskaičiavimus, kad 14 proc. 
pasaulio maisto produktų prarandama nuimant derlių, skerdžiant ir žvejojant16, ir 
pabrėžia, kad reikia suderintų veiksmų siekiant išvengti maisto nuostolių ir maisto 
švaistymo maisto grandinėje ir greitai reaguoti į krizes, dėl kurių galėtų pritrūkti maisto;

45. pabrėžia, kad svarbu skatinti tvarią mitybą didinant vartotojų informuotumą apie 
vartojimo įpročių poveikį ir teikiant informaciją apie mitybą, kuri yra geresnė žmonių 
sveikatai ir kurios aplinkosauginis pėdsakas yra mažesnis;

46. pabrėžia, kad reikia toliau daryti didelę pažangą plėtojant ir įgyvendinant ES baltyminių 
augalų strategiją ir užtikrinant patikimą baltyminių augalų gamybą ES, kad būtų 
apribota su šiomis kultūromis susijusi miškų naikinimo rizika kituose pasaulio 
regionuose ir sumažinta priklausomybė nuo importo bei sumažintas dėl žemės 
naudojimo paskirties keitimo miškams daromas poveikis; pabrėžia, kad tokia pažanga 
turėtų būti daroma, be kita ko, plačiau taikant sėjomainą ir drauge teikiant paramą 
ūkininkams vietovėse, tinkamose baltyminiams augalams auginti, ir kad tokiais 
veiksmais būtų sumažinta priklausomybė nuo importo, miškų naikinimas ir miškams dėl 
žemės paskirties keitimo daromas poveikis; todėl ragina augalinių baltymų importui 

15 Doyle, A. & Roche, A., Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change’, Reuters, 
2017 m. lapkričio 16 d., http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-
theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO. 
16 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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taikyti tvarumo kriterijus;

47. mano, kad miškų naikinimą skatinančių veiksnių klausimas turėtų būti sprendžiamas 
parengiant ES politikos pagrindų programą, nes taip būtų užtikrintas su miškais 
susijusios politikos nuoseklumas ir sumažintas poveikis miškams; mano, kad tokia 
politikos pagrindų programa skatintų vis novatoriškesnį ir efektyvesnį ūkininkavimą ES 
ir už jos ribų ir dėl jos, pasitelkiant naujas technologijas, mažėtų maisto nuostolių 
maisto grandinėje; atkreipia dėmesį į tai, kad nurodyti tikslai gali būti pasiekti suteikiant 
ūkininkams galimybę lengvai gauti finansavimą, kad jie galėtų įsigyti pažangiausių 
didelio tikslumo ūkininkavimo technologijų;

48. pabrėžia, kad ūkininkams tenka pagrindinis vaidmuo aprūpinant mus žemės ūkio ir 
maisto produktais, tačiau šis sektorius labai priklauso nuo gamtos išteklių, tokių kaip 
dirvožemis, vanduo ir miškai; pažymi, kad siekiant tinkamai valdyti mūsų miškų 
paveldą labai svarbu pripažinti miškų daugiafunkciškumą; pabrėžia, kad visi 
ekonominiai, socialiniai ir aplinkos aspektai – pradedant tradicine medienos bei kitų 
produktų gamyba ir baigiant ekosisteminėmis paslaugomis, biologine įvairove ir kitokia 
nauda aplinkai, pvz., anglies dioksido absorbcija ir saugojimu, dėl kurių užkertamas 
kelias dirvožemio erozijai ir gerėja oro bei vandens kokybė, – yra susiję ir vienas nuo 
kito priklausomi; pabrėžia, kad siekiant apsaugoti, atkurti ir tvarkyti miškus ir spręsti 
miškų naikinimo problemą į šiuos aspektus reikia atsižvelgti taikant holistinį ir nuoseklų 
požiūrį;

49. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant suderinti duomenis 
ir pagerinti informacijos ir duomenų, gautų naudojant esamas ir naujas pasaulio ir ES 
miškų stebėsenos ir vertinimo priemones, prieinamumą ir užtikrinti, kad ši informacija 
būtų platinama reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, visuomenei, 
vartotojams ir privačiajam sektoriui prieinama, patogia ir suprantama forma ir būtų 
parengta naudoti politikos formuotojams; ragina valstybes nares pagerinti savo 
statistinius duomenis apie perkamą medienos kiekį, įskaitant informaciją apie tai, kiek 
tvarios, teisėtos arba FLEGT licencijuotos medžiagos galėtų būti įtraukta į jų viešuosius 
pirkimus;

50. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant didinti patikimos 
informacijos apie miškų išteklius ir žemės naudojimo keitimą prieinamumą, gerinti jos 
kokybę ir labiau ją suderinti, kad dalyvaujant įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
taip pat ir šalyse partnerėse, būtų paveiktas politikos formavimas;

51. pabrėžia, kad įtikima ir patikima miškų stebėsena ir keitimasis informacija yra labai 
svarbūs norint pagerinti miškų valdymą ir palengvinti įsipareigojimų visiškai nenaikinti 
miškų laikymąsi šalyse partnerėse; ragina ES teikti didesnę finansinę ir techninę paramą 
šalims partnerėms, kad būtų pasiekti šie tikslai, ir padėti joms įgyti patirties, kuri būtina 
siekiant patobulinti vietos miškų valdymo struktūras ir atskaitomybę;

52. pabrėžia, kad neteisėta medienos ruoša vykdoma ne tik trečiosiose šalyse, bet ir ES; 
ragina Komisiją ir valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai medienos ruošai ir su ja kovoti; ragina Komisiją sukurti Europos miškų 
tyrimų ir išsaugojimo sistemą, pagrįstą stebėsenos sistema, kurioje naudojama pasaulinė 
palydovinės navigacijos sistema (GALILEO ir „Copernicus“), ir antžeminiais tinklais, 
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kad medienos ruošos veikla būtų stebima nuo tos vietos, kurioje vykdomas kirtimas, iki 
jos įvežimo į medienos perdirbimo įmones ir išvežimo iš jų vietų; pabrėžia, kad 
Komisija turėtų sutelkti dėmesį į neteisėtos medienos ruošos prevenciją ir pagerinti 
Medienos reglamento17 ir FLEGT įgyvendinimą; pabrėžia, kad reikia didinti 
visuomenės informuotumą apie socialinį ir ekonominį neteisėtos medienos ruošos ir su 
miškais susijusių nusikaltimų poveikį;

53. primena, kad numatoma, jog dėl klimato kaitos didės gaisrų pavojus; todėl pabrėžia, kad 
būtina dėti gerokai daugiau pastangų prevencijos ir parengties srityje vykdant tarptautinį 
bendradarbiavimą išankstinio įspėjimo priemonių, atsparumo nelaimėms ir rizikos 
mažinimo priemonių klausimais; rekomenduoja Komisijai toliau remti pasaulinių (pvz., 
Pasaulinės gaivalinių gaisrų informacijos sistemos) ir regioninių (pvz., Europos miškų 
gaisrų informacijos sistemos) informacinių sistemų kūrimą, kad būtų stebimas miško 
gaisrų poveikis; ragina Komisiją pasinaudoti savo praktine patirtimi ir plėsti 
„Copernicus REDD+“ palydovinės sistemos naudojimą, kad, bendradarbiaujant su 
trečiosiomis šalimis, pasaulio mastu būtų padedama vykdyti miškams kylančio pavojaus 
stebėseną ir spręsti miškų naikinimo klausimą;

54. kartoja, kad ES prekybos ir investicijų politika turėtų apimti privalomus ir vykdytinus 
darnaus vystymosi skyrius, pagal kuriuos būtų visapusiškai laikomasi tarptautinių 
įsipareigojimų, visų pirma Paryžiaus susitarimo, ir kurie atitiktų PPO taisykles; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą Paryžiaus susitarimo laikymąsi padaryti esminiu 
visų būsimų visapusiškų prekybos susitarimų elementu; ragina Komisiją užtikrinti, kad į 
visus būsimus prekybos ir investicijų susitarimus, tiek išsamius, tiek atitinkamus 
pagalbinius susitarimus, būtų įtrauktos privalomos ir vykdytinos nuostatos, įskaitant 
nuostatas dėl kovos su korupcija, susijusia su neteisėta medienos ruoša, kad būtų 
užkirstas kelias miškų naikinimui ir alinimui;

55. palankiai vertina principą „nepakenkti“, į kurį buvo atkreiptas dėmesys komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso; šiuo klausimu rekomenduoja Komisijai geriau įvertinti esamų 
prekybos susitarimų poveikį miškų naikinimui ir užtikrinti, kad į visų laisvosios 
prekybos ir investicijų susitarimų darnaus vystymosi skyrius būtų įtrauktos platesnio 
užmojo tvarios miškininkystės ir ekosistemų apsaugos nuostatos;

56. ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos susitarimų poveikis miškų, biologinės 
įvairovės ir žmogaus teisių būklei būtų sistemingai vertinamas atliekant poveikio 
tvarumui vertinimus ir taikant kitus atitinkamus vertinimo metodus, konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, ir kad vėliau į šių vertinimų išvadas būtų 
visapusiškai atsižvelgiama derantis dėl tokių susitarimų ir juos sudarant;

57. pabrėžia, kad būtina toliau tobulinti Medienos reglamentą ir geriau jį įgyvendinti, 
siekiant kuo geriau spręsti prekybos importuota ir šalių viduje neteisėtai paruošta 
mediena ir medienos produktais problemą; be to, pažymi, kad ES pasienyje reikėtų 
kruopščiau tikrinti importuojamą medieną ir medienos produktus, siekiant užtikrinti, 
kad importuojami produktai iš tiesų atitiktų kriterijus, būtinus norint pateikti juos ES 
rinkai; primena, kad mediena iš konflikto zonų jau įtraukta į FLEGT veiksmų plano 

17 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos 
veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, OL L 295, 2010 11 12, p. 23.
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veiksmų sritį, bet įdėta nepakankamai darbo siekiant kovoti su šia problema; ragina 
Komisiją vykdyti savo įsipareigojimą išplėsti Medienos reglamentu nustatytus išsamaus 
patikrinimo įpareigojimus taip, kad atliekant būsimą peržiūrą jie apimtų medieną iš 
konflikto zonų; pabrėžia, kad esamos strategijos stiprinimas turi būti vykdomas kartu 
didinant politikos nuoseklumą, siekiant užtikrinti, kad ES politika, įskaitant prekybos 
politiką, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms;

58. apgailestaudamas pažymi, kad dabartinis medienos ir medienos produktų importo į ES 
stebėsenos lygis yra nepakankamas, visų pirma tikrinant, ar jie atitinka įvežimui į ES 
būtinus kriterijus;

59. primena, kad FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimų (SPS) tikslas yra sukurti 
teisinę sistemą, kuri būtų skirta užtikrinti, kad visi iš SPS sudariusių šalių partnerių į ES 
importuojami medienos produktai pagaminti teisėtai; pabrėžia, kad SPS apskritai yra 
skirti sisteminiams miškininkystės sektoriaus pokyčiams skatinti, siekiant plėtoti tvarią 
miškotvarką, panaikinti neteisėtą medienos ruošą ir remti pasaulinio masto pastangas 
sustabdyti miškų naikinimą ir alinimą; pabrėžia, kad SPS yra svarbi teisinė sistema tiek 
ES, tiek jos šalims partnerėms, ją buvo įmanoma sukurti susijusioms šalims glaudžiai 
bendradarbiaujant ir prisiimant įsipareigojimus;

60. palankiai vertina padarytą pažangą įgyvendinant FLEGT SPS ir dėl SPS proceso keliose 
šalyse sustiprėjusį dialogą tarp vyriausybių, pramonės ir pilietinės visuomenės; pažymi, 
kad iki dabar SPS su ES yra ratifikavusios septynios šalys (Centrinės Afrikos 
Respublika, Gana, Indonezija, Kamerūnas, Liberija, Kongo Respublika ir Vietnamas) ir 
kad Indonezija yra pirmoji ir iki šiol vienintelė SPS šalis, turinti FLEGT licenciją, kuria 
naudojasi nuo 2016 m., taip pat kad ES užbaigė derybas ir parafavo SPS su Hondūru ir 
Gajana ir kad ji vykdo derybas su dar šešiomis šalimis (Dramblio Kaulo Krantu, Kongo 
Demokratine Respublika, Gabonu, Laosu, Tailandu ir Malaizija); pabrėžia, kad SPS yra 
labai veiksminga sistema geriems partnerystės santykiams užmegzti su tomis šalimis ir 
kad reikėtų skatinti naujus SPS su papildomais partneriais; yra įsitikinęs, kad ES turėtų 
ir toliau bendradarbiauti su FLEGT SPS sudariusiomis šalimis, siekdama užtikrinti, kad 
ji išliks patrauklia alternatyva toms eksporto rinkoms, kuriose taikomi ne tokie griežti 
aplinkos apsaugos standartai; pripažįsta FLEGT reglamento18 ir Medienos reglamento 
svarbą siekiant užkirsti kelią neteisėtai paruoštai medienai patekti į ES rinką; ragina ES 
padidinti FLEGT finansavimą; palankiai vertina būsimą Komisijos FLEGT reglamento 
ir Medienos reglamento tinkamumo patikrą, be kita ko, kaip galimybę sustiprinti jų 
vykdymą ir išplėsti taikymo sritį;

61. ragina Komisiją stiprinant esamas politikos priemones užtikrinti, kad FLEGT SPS 
derėtų su visomis jos politikos kryptimis, įskaitant vystymosi, aplinkos, žemės ūkio ir 
prekybos sritis; ragina Komisiją būsimuose dvišaliuose arba daugiašaliuose su prekyba 
susijusiuose susitarimuose derėtis dėl medienos importo standartų, siekiant nepakenkti 
rezultatams, kurių pasiekta įgyvendinant FLEGT veiksmų planą su medieną 
gaminančiomis šalimis;

62. mano, jog FLEGT licencijų išdavimo procesas papildo savanorišką trečiųjų šalių 
sertifikavimą ir kad jis yra ypač naudingas mažesniems veiklos vykdytojams, kuriems 

18 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos 
medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1).
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dažnai yra sudėtinga gauti sertifikavimą pagal privačiojo sektoriaus schemas;

63. ragina ES stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą didinant pastangas pagrindiniuose 
tarptautiniuose forumuose, įskaitant PPO ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizaciją (EBPO); ragina ES kovojant su importo sukeltu miškų naikinimu ir klimato 
kaita išnagrinėti daugiašalio, keliašalio arba dvišalio bendradarbiavimo galimybes, 
įskaitant derybų PPO dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių paspartinimą, su 
prekybos partneriais ir kitomis importuojančioms šalims, kartu užtikrinant teisėtos 
prekybos galimybes ir stiprinant tvarią žemėtvarką bei žemės ūkį, taip pat naudojimąsi 
žeme ir gerą valdymą trečiosiose šalyse; pabrėžia, kad į visus naujus prekybos 
susitarimus, įskaitant MERCOSUR ir kitus, yra įtraukti aiškūs įsipareigojimai kovoti su 
miškų naikinimu;

65. ragina Komisiją pasinaudoti naujomis Antidempingo reglamento19 nuostatomis dėl 
aplinkos ir klimato politikos;

66. ragina ES glaudžiau susieti prekybos ir vystymosi politiką, be kita ko, geriau 
įgyvendinant ES bendrosios lengvatų sistemos (BLS +) taisykles šalyse partnerėse; 
ragina Komisiją bendradarbiauti su BLS + lengvatomis besinaudojančiomis šalimis 
rengiant miškotvarkos veiksmų planus, kad būtų užtikrintas veiksmingas tų šalių 
aplinkosaugos įsipareigojimų įgyvendinimas.

67. pabrėžia, kad kritinė padėtis klimato srityje ir masinio biologinės įvairovės nykimo 
pasekmės kelia rimtą grėsmę žmogaus teisėms; ragina ES ir Europos išorės veiksmų 
tarnybą nuodugniai įvertinti, kaip išorės veiksmais būtų galima geriausiai prisidėti prie 
holistinio ir žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio, kuriuo siekiama sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą, miškų naikinimą ir alinimą; ragina ES pagal pasaulinę 
biologinės įvairovės programą po 2020 m. toliau skatinti biologinę įvairovę kaip 
žmogaus teisę;

68. pabrėžia, kad svarbu visais lygmenimis sudaryti palankesnes sąlygas taikyti įtraukios 
partnerystės su trečiosiomis šalimis požiūrį, kad būtų toliau kovojama su miškų 
naikinimu ir alinimu, stiprinamas tvarus žemės valdymas ir žemės ūkis, taip pat 
naudojimasis žeme ir geras valdymas, kartu gerbiant žmogaus teises, čiabuvių tautų, 
smulkiųjų ūkininkų ir vietos bendruomenių teises; ragina Komisiją stiprinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis teikiant techninę pagalbą, keičiantis 
informacija ir gerąja patirtimi miškų apsaugos, išsaugojimo ir tvaraus naudojimo, 
žiedinės ekonomikos, tvarios bioekonomikos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 
tvaraus pažangiojo žemės ūkio, agrarinės ekologijos ir agrarinės miškininkystės srityse, 
drauge pripažįstant privačiojo sektoriaus iniciatyvas, pvz., sąžiningos prekybos 
sistemas; tvirtina, kad reikia toliau stiprinti Europos žaliojo kurso išorės aspektą kuriant 
aljansus ir partnerystes, kuriais būtų siekiama spręsti tokias pasaulines problemas kaip 
klimato kaita ir biologinė įvairovė, kartu sudarant galimybę šalių partnerių socialiniam 
ir ekonominiam vystymuisi;

69. palankiai vertina Komisijos planą užtikrinti, kad miškų naikinimo klausimas būtų 
įtrauktas į šalių ir regionų lygmens politinius dialogus su šalimis partnerėmis, ir 

19 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo 
dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).
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rekomenduoja Komisijai parengti tokius partnerystės susitarimus, kurie apimtų miškų ir 
ekosistemų apsaugos, žmogaus teisių, ypač čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių, 
įskaitant moteris, teisių skatinimo, taip pat paramos veiksmingam pilietinės visuomenės 
organizacijų ir aplinkosaugininkų dalyvavimui klausimus; pabrėžia, kad tokie dialogai 
turėtų būti vykdomi su visomis šalimis gamintojomis, įskaitant išsivysčiusias šalis;

70. palankiai vertina Komisijos planą remti šalis partneres kuriant ir įgyvendinant sistemas, 
kuriomis galima skatinti geresnę miškų apsaugą ir tvarkymą bei žemės valdymą, 
įskaitant, kai tinkama, čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių žemės naudojimo teisių 
pripažinimą, taip pat susijusias valdymo priemones, pvz., klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos strategijas, ir rekomenduoja Komisijai įtraukti šį aspektą į savo 
svarstymus ir veiksmus; pažymi, kad tokios sistemos turėtų padėti ne tik patenkinti 
vidaus poreikius, bet ir vykdyti šalių partnerių pagal Paryžiaus susitarimą nacionaliniu 
lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir jų pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją parengtas nacionalines biologinės įvairovės strategijas bei veiksmų planus; 

71. ragina ES teikti paramą šalims partnerėms, kad jos įgyvendintų veiksmus, kurie padės 
joms laikytis visų priemonių, kurias galėtų nustatyti ES, siekdama spręsti importo 
nulemto miškų naikinimo klausimą, ir ragina stiprinti bendradarbiavimą bei imtis 
veiksmingų priemonių siekiant neleisti, kad prekyba prekėmis, susijusiomis su miškų 
naikinimu ir alinimu, būtų nukreipta į kitus pasaulio regionus; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ES teikiama parama žemės ūkio, infrastruktūros, kasybos, miesto, miesto 
apylinkių ir kaimo politikai šalyse partnerėse nebūtų prisidedama prie miškų naikinimo 
ir miškų alinimo; ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis pagal būsimą 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (NDICI) remti ES 
techninį ir finansinį mechanizmą, kuriuo būtų paspartintas finansavimas siekiant remti 
partnerių pastangas tvariai naudoti, apsaugoti ir atkurti miškus, gerinti tvarią žemės ūkio 
gamybą, dėl kurios nenaikinami miškai, ir spręsti su kasybos veikla, darančia neigiamą 
poveikį miškams, susijusius klausimus;

72. ragina būsimoje NDICI daug dėmesio skirti miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą 
Išorės investicijų plano ir regioninių derinimo priemonių potencialą pritraukiant 
privatųjį finansavimą tvariai miškotvarkai (pradedant miškų želdinimu ir baigiant jų 
atsodinimu bei įveisimu), tvariam turizmui ir agrarinei miškininkystei, taip pat įmonių 
iniciatyvoms iš savo tiekimo grandinių pašalinti su miškų naikinimu susijusius 
produktus, kad būtų pasiekti DVT;

73. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms nustatyti veiksmingus metodus, kaip su 
kitomis šalimis dalytis novatoriška ir tvaria ES praktika ir praktine patirtimi žiedinės 
ekonomikos, tvarios bioekonomikos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, pažangaus 
žemės ūkio ir kitose svarbiose srityse;

74. prašo Komisijos reguliariai teikti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgiamos miškų naikinimo 
ir didelių anglies sankaupų teritorijų, pvz., durpynų, naudojimo trečiosiose šalyse 
tendencijos;

75. ragina įgyvendinti paramos priemones, kuriomis siekiama didinti žemės ūkio našumą 
tikslinėse šalyse, kad būtų sumažintas neigiamas socialinis ir ekonominis poveikis, 
susijęs su miškų naikinimu ir durpynų eksploatavimu;
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76. pritaria Komisijos ketinimui ES vardu svarbiausiuose tarptautiniuose forumuose skatinti 
priimti ir įgyvendinti griežtus įsipareigojimus ir taisykles, kuriais siekiama sustabdyti 
miškų naikinimą ir alinimą bei remti miškų atkūrimą; mano, kad ES turi rodyti pavyzdį 
šiuo klausimu; pabrėžia, kad taikant miškų apsaugos priemones svarbu atsižvelgti į 
nacionalinę, regioninę ir vietos praktinę patirtį; palankiai vertina JT Generalinės 
Asamblėjos sprendimą 2021–2030 m. paskelbti Ekosistemų atkūrimo dešimtmečiu; 
pabrėžia, kad JT dešimtmečio programoje ekosistemų atkūrimas laikomas svarbiu 
gamtos procesais pagrįstu sprendimu, taikomu siekiant įvairių DVT;

77. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau remti miškų išsaugojimą kuriant, stiprinant ir 
veiksmingai valdant saugomų teritorijų, įskaitant miškų teritorijas, tinklus, tokius kaip 
„NaturAfrica 2030“, visų pirma šalyse, kurios yra pagrindinės medienos gamintojos; 
pripažįsta, kad tai taip pat padės išsaugoti biologinę įvairovę ir sustiprins ES poziciją 
kitoje Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje;

78. palankiai vertina Komisijos planą pagrindiniuose tarptautiniuose forumuose stiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą pasaulio miškų apsaugos, atkūrimo ir tvarios miškotvarkos 
politikos ir priemonių srityje siekiant užkirsti kelią pasaulio miškų naikinimui; pažymi, 
kad dabartinė miško apibrėžtis ir miškų skirstymas į kategorijas, taip pat kitos su tvaria 
miškotvarka susijusios sąvokos ir principai, kuriais naudojasi atitinkamos institucijos, 
pvz., FAO, yra grynai techniniai ir nevisapusiškai atspindi miškų ekosistemų įvairovę; 
ragina Komisiją ir valstybes nares stengtis bendradarbiauti su šiais svarbiausiais 
forumais siekiant, be kita ko, suderinti vartojamus terminus, sąvokas ir naudojamus 
statistinius duomenis (pvz., nepaliesti miškai ir sengirės, įveisimas, tvari miškotvarka, 
gamtai artimas tvarkymas ar įtakos miškų naikinimui neturinčios tiekimo grandinės) ir 
užtikrinti priimtos politikos ir priemonių nuoseklumą;

79. ragina Komisiją vėl pradėti derybas dėl tarptautinės miškų konvencijos, kuria būtų 
prisidėta prie miškų tvarkymo, išsaugojimo ir tvarios plėtros ir kurioje būtų numatytos 
daugialypės ir papildomos jų funkcijos ir naudojimo būdai, įskaitant miško atkūrimo, 
įveisimo ir išsaugojimo veiksmus; pabrėžia, kad tokioje konvencijoje turėtų būti 
atsižvelgiama į dabartinių ir būsimų kartų socialinius, ekonominius, ekologinius, 
kultūrinius ir dvasinius poreikius, ir pripažįstamas gyvybiškai svarbus visų tipų miškų 
vaidmuo palaikant ekologinius procesus ir ekologinę pusiausvyrą ir remiant čiabuvių 
tautų, jų ir kitų bendruomenių bei miškų gyventojų tapatybę, kultūrą ir teises; 

80. ragina Komisiją ir valstybes nares sistemingai integruoti nuostatas, susijusias su miškų 
naikinimu ir alinimu, taip pat kitų natūralių ekosistemų būklės blogėjimu, biologinės 
įvairovės nykimu ir žmogaus teisių pažeidimais, į vystymosi politiką ir visas investicijų 
ir paramos programas, skirtas šalims gamintojoms, ir apsvarstyti galimybę nustatyti, kad 
investicijos ir parama priklausytų nuo to, ar paisoma šių elementų;

81. pripažįsta tarptautinių sistemų, pvz., FAO neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės 
ir miškų išteklių valdymo gairių svarbą suteikiant teisinio aiškumo ir pateikiant 
tarptautiniu mastu pripažįstamus gerosios praktikos siekiant atsakingai valdyti žemės 
išteklius standartus; ragina Komisiją remti Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės 
ir miškų išteklių valdymo gairių sklaidą ir naudojimą pasauliniu, regioniniu ir valstybių 
lygmeniu; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Neprivalomų atsakingo 
žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių, reikalinga veiksminga 
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nepriklausoma stebėsena ir vykdymo užtikrinimas, įskaitant tinkamus ginčų sprendimo 
ir skundų teikimo mechanizmus;

82. ragina sustiprinti ES ir Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) grupės valstybių 
bendradarbiavimą siekiant išspręsti vis didėjančią miškų nykimo ir dykumėjimo 
problemą AKR valstybėse rengiant veiksmų planus, kuriais būtų siekiama gerinti 
miškotvarką ir miškų išsaugojimą, atsižvelgiant į miškų naikinimo priežastis 
miškininkystės sektoriaus viduje ir išorėje ir pripažįstant atogrąžų medienos svarbą 
AKR valstybių, kuriose auginami atogrąžų medienai gaminti skirti medžiai, 
ekonomikai;

83. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti politikos nuoseklumą laikantis 
politikos suderinamumo vystymosi labui principo, nustatyto Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje;

84. pripažįsta ir remia FAO išvadas, kad visuotinis tvarus žemės naudojimas yra svarbus 
kovojant su skurdu;

85. atkreipia dėmesį į tai, kad miškai labai prisideda prie pasaulinio aprūpinimo maistu, 
pragyvenimo šaltinių ir mitybos besivystančiose šalyse ir yra svarbus vietos 
bendruomenių pajamų šaltinis; primena, kad pažanga tvaraus žemės ūkio, aprūpinimo 
maistu ir tvarios miškotvarkos srityse, kurios yra pagrindiniai Darbotvarkės iki 2030 m. 
elementai, turėtų būti daroma tuo pačiu metu;

86. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Miškai užima apie 30 proc. žemės ploto ir sudaro 80 proc. biologinės įvairovės. Vien šio 
teiginio gali pakakti jų apsaugos poreikiui pagrįsti. Tačiau šis priežasčių sąrašas toli gražu nėra 
baigtinis. Miškai turi didelę socialinę, kultūrinę ir dvasinę vertę ir kartu atlieka daugybę 
funkcijų – nuo gamybinių iki ne mažiau svarbių negamybinių aplinkos ir socialinių 
funkcijų. Be kita ko, miškai reguliuoja vandens ciklą, gerina oro kokybę ir sugeria anglies 
dioksidą. Jie taip pat yra daugelio rūšių, įskaitant daugelį nykstančių rūšių, buveinės ir daugelio 
vietos bendruomenių, įskaitant čiabuvius, namai. Per pastaruosius kelis dešimtmečius nuolat 
stiprėjo spaudimas įgyvendinti negamybines miškų funkcijas, be to, visame pasaulyje auga 
autentiškos laukinės gamtos poreikis. Dėl šio veiksnių derinio griežta miškų apsauga tapo vienu 
iš pasaulio visuomenės prioritetų. 

Šiuo metu miškų tipų įvairovė yra neregėto masto – nuo vietinių atogrąžų miškų ir pakrančių 
mangrovių iki vidutinio klimato juostos miškų ir subarktinių borealinių miškų. Svarstant apie 
tolesnį teisės aktų, kuriais siekiama geriau apsaugoti pasaulio miškus, rengimą, vienas iš 
pagrindinių aspektų, į kuriuos visuomet būtina atsižvelgti, yra įvairovė. Priimami 
sprendimai būtinai turi atspindėti šią įvairovę. Būtų beveik neįmanoma rasti vieną 
universalų sprendimą, tinkantį visų rūšių miško medynams. Vienas gana neigiamas 
pastebėjimas susijęs su šia situacija, būtent tai, kad neigiamas poveikis miškams stiprėja 
įvairiose geografinėse zonose, tai lemia laipsnišką jų naikinimą ir dažnai išnykimą. Vien 1990–
2016 m. dėl žmogaus veiklos pasaulyje buvo prarasta 1,3 mln. kvadratinių kilometrų miško, – 
tai reiškia, kad kas valandą pranyksta 800 futbolo laukų plotas. Komisijos komunikate dėl 
miškų naikinimo COM(2008)645 final nustatytas tikslas, t. y. iki 2020 m. bendrą atogrąžų 
miškų naikinimą sumažinti 50 proc., veikiausiai nebus pasiektas. Tuo pat metu mūsų ryšys su 
miškais gali būti vertinamas kaip žmonijos kultūrinio brandumo atspindys.

Didelio masto miškų naikinimas ir alinimas daugiausia vyksta atogrąžų miškuose. 
Pavyzdžiui, mangrovės kadaise sudarė daugiau kaip 75 proc. atogrąžų pakrančių, o šiandien 
daugiau nei pusė jų sunaikinta, daugiausia dėl statybų, akvakultūros, taršos ir netvaraus 
ūkininkavimo. Amazonė, kuri dėl savo dydžio yra viena iš prioritetinių pasaulio miškų 
apsaugos teritorijų, patiria didžiulį spaudimą dėl Brazilijos vyriausybės de facto remiamo 
miškų naikinimo ir dėl to, kad 2019 m., palyginti su praėjusiais metais, 50 proc. padaugėjo 
tyčinių gaisrų. Atogrąžų miškai sudaro didelę teritorijos, kurioje tradiciškai gyvena čiabuvių 
tautos, dalį. Joms priklauso arba jos valdo 35 proc. vietinių, ypač atogrąžų, miškų. Be to, tyrimai 
rodo, kad miškų naikinimo rodikliai čiabuvių teritorijose, kuriose veikia tradiciškai 
nusistovėjusios žemės naudojimo sistemos, yra du–tris kartus mažesni nei kitose teritorijose1.

Atsižvelgiant į svarbų teigiamą vietos atogrąžų miškų vaidmenį, taip pat reikėtų pabrėžti, kad 
naujai pasodinti miškai negali visiškai pakeisti natūralių miškų, kuriuose esama didelių anglies 
sankaupų ir kuriems būdingas didelis amžius, unikalios ekologinės savybės ir aukščiausias 
biologinės įvairovės lygis. Be to, kaip rodo pirmiau minėtų mangrovių pavyzdys, daugeliu 
atvejų sunaikintų natūralių miškų atkurti neįmanoma.

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. Pasaulio išteklių institutas, 2016 m. spalio mėn., p. 98. Paskelbta: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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Tačiau, nepaisant nerimą keliančio už Europos ribų esančių miškų problemų masto, reikėtų 
pabrėžti, kad miškų būklė Europos Sąjungoje taip pat nėra patenkinama, ir, nepaisant 
didėjančio visuomenės spaudimo atsižvelgti į negamybines miškų funkcijas, jų kokybė 
ilgainiui blogėja. Europos miškai nėra apsaugoti nuo esminių miškams visame pasaulyje 
būdingų problemų, t. y. miškų naikinimo ir neteisėtos medienos ruošos. Daugelyje Europos 
vietovių jų tvarkymas taip pat yra nepatenkinamas2.

Kaip minėta anksčiau, miškai yra daugelio nykstančių rūšių, įskaitant tas, kurioms gresia 
didžiausias pavojus, buveinės. Todėl miškų naikinimas yra viena iš pagrindinių pasaulio 
biologinės įvairovės nykimo, kuris šiuo metu vyksta precedento neturinčiu greičiu, 
priežasčių3. Taigi pasaulis praranda ne tik augalų rūšis, bet ir nerimą keliantį kiekį gyvūnų 
rūšių – kai kurios iš jų, dažnai gyvenančios atogrąžų miškuose, buvo išnaikintos žmonių dar 
prieš jas atrandant ir suteikiant joms pavadinimą. Atogrąžų miškų augalai, sudarantys tik 
7 proc. pasaulio augalijos, tam tikra prasme yra pasaulio vaistinė; daugiau kaip ketvirtadalis 
šiuolaikinių vaistų, kurių vertė – 100 mlrd. EUR per metus, gaminami iš atogrąžų miškų augalų. 
Be to, biologinės įvairovės nykimas neapsiriboja rūšimis, tiesiogiai susijusiomis su miškais. To 
pavyzdys – pirmiau minėtos mangrovės, kurios atlieka svarbų vaidmenį apsaugant koralų rifus, 
nes kaupia maistines medžiagas ir nuosėdas ir apsaugo nuo šiluminio ir fotooksidacinio streso.

Didelė dalis paruoštos medienos naudojama kurui, o daugelyje besivystančių šalių malkos 
yra svarbiausias miškininkystės produktas; pavyzdžiui, Afrikoje į pietus nuo Sacharos 80 proc. 
gyventojų vis dar naudoja medieną maistui gaminti. Tuo pat metu numatoma, kad malkų 
paklausa didės ir iki 2030 m. nuo šio kuro šaltinio priklausys 2.8 mlrd. žmonių, palyginti su 
2 mlrd. šiuo metu. Tačiau teritorijos, kurioms labiausiai gresia miškų naikinimas, taip pat yra 
tos teritorijos, kuriose saulėtų valandų skaičius per metus yra didžiausias, todėl galima 
laipsniškai pereiti prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 

Miškų naikinimo poveikis klimato kaitai taip pat labai svarbus. Šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, išmetamos dėl žemės naudojimo ir žemės naudojimo keitimo, visų 
pirma susijusio su miškų naikinimu, sudaro beveik 12 proc. viso išmetamų teršalų kiekio, 
todėl jos yra antra pagal svarbą klimato kaitos priežastis po iškastinio kuro deginimo. Be 
medienos ruošos, pagrindinė miškų naikinimo priežastis yra žemės ūkio veikla iškirsto miško 
žemėje. Žemės ūkis atsakingas už 80 proc. visame pasaulyje sunaikinamų miškų, iš jų 48 proc. 
sudaro natūrinis ūkininkavimas ir 32 proc. – komercinis žemės ūkis; kitos miškų naikinimo 
priežastys yra medienos ruoša (14 proc.), medžio anglies gamyba (5 proc.), miestų plėtra, 
infrastruktūros plėtra ir kasyba. Be to, jau esanti žemės ūkio paskirties žemė dažnai valdoma 
netinkamai, dėl to mažėja dirvožemio derlingumas ir atsiranda paskatų naikinti miškus, siekiant 
sukurti naujus žemės ūkio veiklos plotus. Pati Europos Sąjunga, kaip importuotoja, tiesiogiai 
dalyvauja tarptautinėje prekyboje produktais, susijusiais su miškų naikinimu, kaip antai 
alyvpalmių aliejumi, mėsa, sojos, kakava, kukurūzais, mediena ir kaučiuku, įskaitant perdirbtus 
produktus ar paslaugas, ir jai tenka 10 proc. viso pasaulio suvartojamo šių produktų kiekio.

2 Žr. FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [internete]. FERN. 2019 m. vasario 
mėn. Paskelbta: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Remiantis šia ataskaita, išnykimas gresia maždaug 1 mln. gyvūnų ir augalų rūšių. Tarpvyriausybinė mokslinė 
politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES). Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services. [internete] 
IPBES, 2019. Paskelbta: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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Svarstant, kokia kryptimi miškų apsauga turėtų pasukti ateityje, negalima nepaisyti šiuo metu 
miškų atliekamos gamybinės funkcijos. Todėl reikėtų imtis priemonių, kurios palengvintų 
teisingą perėjimą prie tvaresnių ūkininkavimo formų. Taigi, atsižvelgiant į dabartinę netvarią 
miško žemės naudojimo formą, lemiančią miškų naikinimą ir alinimą, reikia ieškoti 
alternatyvių pragyvenimo šaltinių tiems, kurie yra priklausomi nuo miškų ar žemės ūkio 
paskirties žemės, kuri dažnai plečiasi į miškus. Atsižvelgiant į jau minėtus dažnėjančius visų 
pirma išsivysčiusių šalių gyventojų raginimus didinti negamybinį miškų naudojimą, teigiamą 
ekonominį postūmį šia linkme galima suteikti remiant ir toliau plėtojant gamtą saugantį turizmą 
– tai taip pat sukurtų alternatyvių būdų užsidirbti pragyvenimui miškų teritorijose. Šiuo metu 
miškai yra pragyvenimo ir pajamų šaltinis maždaug 25 proc. pasaulio gyventojų ir jų 
naikinimas turi skaudžių pasekmių pažeidžiamiausių žmonių, įskaitant nuo miškų ekosistemų 
labai priklausančius čiabuvius, pragyvenimo šaltiniams. Be to, apsaugant esamus miškus ir 
tvariai didinant miškų plotą galima užtikrinti pragyvenimo šaltinį, padidinti vietos 
bendruomenių pajamas ir sudaryti sąlygas plėtoti tvarią bioekonomiką. Šiuo atžvilgiu miškai 
yra daug žadantis ekologiškas ekonomikos sektorius, turintis potencialą visame pasaulyje 
sukurti 10–16 mln. tvarių ir deramų darbo vietų. Taip pat reikia atsižvelgti į ypatingą moterų 
vaidmenį miškų apsaugos4 srityje. Nors miškų alinimas kenkia ištisoms bendruomenėms, 
kurios yra priklausomos nuo miškų, su miškais susijusių išteklių praradimas paprastai yra ypač 
didelė našta moterims, kurios šiuos išteklius naudoja rūpindamosi savo šeimomis.

Daugelyje šalių miškų naikinimas taip pat susijęs su tinkamos politikos (pavyzdžiui, 
žemės naudojimo planavimo) trūkumu, neaiškiais nuosavybės santykiais ir kitomis 
teisėmis į žemę, prastu valdymu ir teisės aktų vykdymo užtikrinimu, neteisėta veikla ir 
nepakankamomis investicijomis į tvarią miškotvarką. 86 proc. pasaulio miškų yra valstybės 
nuosavybė, tačiau praktiškai apie 60 proc. žemės ir išteklių visame pasaulyje yra valdoma 
remiantis paprotinėmis taisyklėmis, – iš jų oficialiai pripažinta yra mažiau nei penktadalis. 
Tinkamos administracinės ir teisinės priemonės, pvz., strateginės priemonės, tokios kaip 
teritorinė apsauga, kuriomis siekiama išsaugoti vientisumą ir užkirsti kelią teritorijos 
suskaidymui bei netvarioms miškotvarkos formoms, yra būtina sąlyga siekiant išsaugoti 
natūralias miškų funkcijas.

Tvarios miškotvarkos sertifikavimo sistemos taip pat galėtų atlikti svarbų teigiamą 
vaidmenį racionalizuojant ekonominį miškų naudojimą, jei jų pagrindinis tikslas – kovoti 
su miškų naikinimu, o ne dažnai prieštaringi komerciniai ir kiti interesai. Šiuo atžvilgiu, deja, 
reikia pažymėti, kad dabartinės sertifikavimo formos dažnai yra nesėkmingos ir neatitinka 
nustatytų tikslų5.
Rengiant šią ataskaitą buvo remiamasi Komisijos komunikatu COM(2019)352 final. Šiame 
dokumente, be kita ko, nustatyti penki ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti 
pasaulio miškus, stiprinimo prioritetai. Nors šį komunikatą galima laikyti teisingu pirmuoju 
žingsniu, reikėtų taip pat pažymėti, kad visas dokumentas yra nepakankamai plataus užmojo ir 
dažnai pernelyg abstraktus kai kuriais savo pasiūlymais, atsižvelgiant į miškų atliekamų 

4 Žr., pvz., FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [internete]. 2014. Paskelbta: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, arba Pasaulio aplinkos fondas (GEF). Climate change calls for a 
greater role of women in forest management [internete]. GEF. Pranešimas spaudai. 2011 m. kovo 1 d. Paskelbta: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [internete]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, 2018 m. vasario mėn. Paskelbta: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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funkcijų svarbą ir būtinybę juos veiksmingai apsaugoti. 

Nustatant problemas ir po to imantis atitinkamų priemonių pasaulio miškams apsaugoti, 
į pradinius svarstymus reikėtų įtraukti siekį patikslinti ir suderinti atitinkamų terminų 
apibrėžtis. Dabartinės apibrėžtys, kurias priėmė atitinkamos tarptautinės miškotvarkos 
institucijos, nepaisant pirmiau nurodyto reikšmingo skirtumo tarp natūralių miškų ir atkurtų 
miškų, dažnai yra labai techninio pobūdžio ir nepakankamai aprėpia skirtumą tarp natūralių 
miškų, atkurtų miškų, taigi ir miško įveisimo. Dėl to galiausiai gali atsirasti labai didelių 
iškraipymų, susijusių su pavienių vietovių dydžiu ir kitais miško duomenimis, o tai gali 
sutrukdyti imtis tinkamų ir veiksmingų taisomųjų veiksmų. Būtent miškų ekspertų ir miško 
ekologijos ekspertų įgūdžiai, jų turimi finansiniai ištekliai ir tarptautinė įtaka sudaro sąlygas ES 
atlikti svarbų ir teigiamą vaidmenį saugant pasaulio miškus. Pateiktu pranešimo projektu 
siekiama atsižvelgti į visus šiuos aspektus.
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VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo
(2019/2156(INI))

Nuomonės referentė (*): Hildegard Bentele

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

PASIŪLYMAI

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

1. ragina ES didinti investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, siekiant 
stiprinti klimato kaitos poveikiui atsparų žemės ūkį, tvarų intensyvinimą ir pasėlių 
įvairinimą, agroekologiją, agrarinę miškininkystę ir gamtinius sprendimus, atsižvelgiant 
į Europos žaliąjį kursą ir Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 
specialiosios ataskaitos dėl klimato kaitos ir žemės išvadas; taip pat pabrėžia, kad reikia 
investuoti į miškotvarką bendruomeniniu pagrindu; primygtinai reikalauja, kad ES 
siektų mažinti dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančių išmetamą teršalų kiekį, 
atkurti pažeistus miškus ir sustabdyti neteisėtą medienos ruošą bei dirbamos žemės 
plėtrą miškų ir natūralių ekosistemų sąskaita, kartu gerinti pragyvenimo šaltinius ir 
aprūpinimą maistu bei sudaryti tvarias socialines ir ekonomines galimybes didėjančiai 
gyventojų populiacijai; primena, kad naujai pasodinti miškai negali pakeisti natūralių 
miškų ir jų pajėgumų šalinti ir saugoti papildomą anglies dioksidą; todėl pabrėžia miškų 
želdinimo svarbą sprendžiant dvigubą pasaulinę klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
nykimo krizę, taip pat miško įveisimo ir atsodinimo svarbą siekiant padidinti medžiais 
apaugusį plotą ir atkurti dirvožemį, kad būtų pasiektas neutralus poveikis klimatui pagal 
15-ą darnaus vystymosi tikslą (DVT);

2. pabrėžia, kad ES bendradarbiavimo priemonėmis turėtų būti siekiama šalinti 
pagrindines miškų naikinimo priežastis, t. y. korupciją, prastą valdymą ir silpnas 
institucijas, mažėjančią pilietinę erdvę, kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, taip pat 
pateikti miškų apibrėžtį, kovoti su nusikaltimais miškams ir nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių pažeidimų priežastys; pabrėžia, kad tvarus žemės 
naudojimo planavimas, siekiant užtikrinti nuo miškų priklausomų bendruomenių ir 
čiabuvių teises į žemę, turėtų būti paramos teikėjų iniciatyvų ir programų žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse pagrindas;
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3. pripažįsta tarptautinių sistemų, pvz., JT maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių svarbą 
suteikiant teisinio aiškumo ir pateikiant tarptautiniu mastu priimamus gerosios patirties 
standartus dėl atsakingo žemės išteklių valdymo; ragina Komisiją remti Neprivalomų 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių sklaidą ir naudojimą 
pasauliniu, regioniniu ir valstybių lygmeniu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių, reikalinga veiksminga nepriklausoma stebėsena ir vykdymo užtikrinimas, 
įskaitant tinkamus ginčų sprendimo ir skundų teikimo mechanizmus;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad didėjantis miškų naikinimo ir žalos miškams mastas ne tik 
kenkia tvariai miškininkystei ir biologinei įvairovei, bet ir daro neigiamą poveikį 
žmonių gyvenimui ir teisėms, pvz., persikėlimo ar išvykimo iš žemės atveju, jei 
nepaisoma žemės naudojimo teisių ar darbuotojų teisių;

5. pabrėžia, kad Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) savo specialiojoje 
ataskaitoje dėl klimato kaitos ir žemės aiškiai pabrėžia esminį tradicinių žinių ir 
čiabuvių tautų bei vietos bendruomenių vaidmenį tvarkant ir apsaugant pasaulio žemes 
ir miškus, taip pat bendruomenių žemės naudojimo teisių užtikrinimo svarbą kovojant 
su klimato kaita; primena, kad šios žmonių grupės ir už aplinką kovojančių žmogaus 
teisių gynėjai patiria vis didesnę grėsmę, taip pat, siekdami apsaugoti savo miškus, 
žemę ir aplinką, susiduria su bauginimais ir žmogaus teisių pažeidimais;

6. primena, kad čiabuviai, vietos bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir moterys turi 
būtinas žinias apie miškus ir jomis labai aktyviai naudojasi; Ragina ES užtikrinti, kad jų 
žemės naudojimo teisės ir žmogaus teisės būtų pripažįstamos dėl socialinio teisingumo, 
laikantis FAO Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių, JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių (UNDRIP) ir Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 169, taip pat užtikrinti veiksmingą jų dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant ES vystymosi programas, kurios daro poveikį jiems, ir 
užtikrinant miškų apsaugos priemonių vykdymą, remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant 
miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) programą; 
be to, ragina ES didinti savanoriškos partnerystės susitarimų skaidrumą ir atskaitomybę;

7. pabrėžia, kad čiabuvių tautų moterys ir ūkininkės atlieka itin svarbų vaidmenį apsaugant 
miškų ekosistemas; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad moterų įtrauktis ir galių joms 
suteikimas gamtinių išteklių valdymo procese yra nepakankami; mano, kad lyčių lygybė 
miškininkystės mokymo programų srityje atlieka itin svarbią funkciją tvarios 
miškotvarkos atžvilgiu ir turėtų atsispindėti ES veiksmų plane; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu remti mažąsias ir vidutines miškininkystės įmones, 
perduodant žinias, teikiant techninę ir finansinę pagalbą ir rengiant mokymus; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad ES turi daug patirties tvaraus energijos tiekimo srityje ir, 
vykdydama mokslinius tyrimus ir bendradarbiaudama, turėtų suteikti ir perduoti žinias 
šalims, kurias labiausiai paveikė miškų naikinimas, siekiant įgyvendinti Darbotvarkėje 
iki 2030 m. nustatytus tvarios miškotvarkos tikslus;

10. ragina būsimoje Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonėje 
(KVTBP) daug dėmesio skirti miškininkystės sektoriui ir išnaudoti visą Išorės 
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investicijų plano ir regioninių derinimo priemonių potencialą pritraukiant privatųjį 
finansavimą siekiant tvarios miškotvarkos (įskaitant miškų želdinimą, atsodinimą ir 
įveisimą), tvaraus turizmo ir agrarinės miškininkystės, taip pat kai kurių įmonių 
iniciatyvų iš tiekimo grandinių pašalinti su miškų naikinimu susijusius produktus, kad 
būtų pasiekti DVT; ragina privatųjį sektorių aktyviai įsitraukti į kovą su miškų 
naikinimu, susijusiu su jų tiekimo grandinėmis ir investicijomis, nedelsiant įgyvendinti 
prisiimtus miškų naikinimo nutraukimo įsipareigojimus ir užtikrinti visišką skaidrumą 
laikantis šių įsipareigojimų; ragina Komisiją užtikrinti, kad FAO Neprivalomos 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairės būtų deramai įtrauktos 
į Išorės investicijų planą; 

11. pabrėžia terapinę miškų funkciją itin urbanizuotose Europos visuomenėse, taip pat vis 
didėjančią miestų miškų ir medžių miestuose svarbą, kadangi jei turi tiesioginį teigiamą 
poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei; pabrėžia, kad miškai prisideda ir prie 
kaimo teritorijų socialinės ir ekonominės plėtros, be kita ko, per išteklių paskirstymą 
skurdžiausioms vietovėms pasitelkiant miško pramonę, kitus nei mediena miško 
produktus ir ekologinį turizmą;

12. ragina ES sustiprinti taikomus standartus, kad vykdant Nefinansinių ataskaitų teikimo 
direktyvos peržiūrą1, kaip pastangų padidinti tvarų finansavimą plano dalis, būtų 
nustatytas reikalavimas įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su miškams pavojų 
keliančių produktų gamyba ar perdirbimu;

13. ragina ES bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis ypatingą dėmesį skirti 
pakrančių teritorijų miškams, pvz., mangrovių miškams, kuriuos ypač veikia klimato 
kaita ir žmogaus veikla ir dėl kurių atsiranda puiki galimybė vykdyti išsaugojimo, 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo politiką;

14. pabrėžia, kad biologinės įvairovės apsauga ir klimato kaitos švelninimas nėra savaime 
vienas kitą papildantys veiksmai; ragina persvarstyti Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvą2 (AIED II), kad ji atitiktų ES tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Darbotvarkę iki 2030 m., Paryžiaus susitarimą ir Biologinės įvairovės konvenciją, pagal 
kurią, be kita ko, būtų nustatyti socialinio tvarumo kriterijai ir atsižvelgta į žemės 
grobimo riziką; šiuo tikslu pabrėžia, kad AIED II turėtų atitikti tarptautinius nuosavybės 
teisių standartus, t. y. TDO konvenciją Nr. 169 ir FAO Neprivalomas atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gaires;

15. ragina ES toliau vadovauti pasaulinėms pastangoms rengiant ir įgyvendinant klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos strategijas, kuriomis būtų siekiama pažaboti 
miškų naikinimą ir alinimą, skatinti miškų atkūrimą ir užtikrinti, kad tvarios 
miškininkystės srityje pasiekta pažanga būtų išlaikyta atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimą ir DVT;

16. primygtinai ragina ES aptarti miškų naikinimo ir alinimo bei natūralių ekosistemų 

1 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).
2 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).
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naikinimo klausimus dvišaliuose ir regioniniuose dialoguose su šalimis partnerėmis 
siekiant jas paskatinti įtraukti miškus ir susijusias valdymo priemones, pvz., poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo, į savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius 
veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą, taip pat nacionalines biologinės įvairovės 
strategijas ir veiksmų planus pagal Biologinės įvairovės konvenciją ir rengti tarptautiniu 
mastu privalomas miškų apsaugos sistemas ir derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

17. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės tvarumą ir 
skaidrumą; primena, kad vien savanoriškos priemonės ir sertifikavimo sistemos yra 
aiškiai nepakankamos miškų naikinimui sustabdyti; ragina priimti ES teisės aktų 
sistemą, grindžiamą privalomu išsamiu patikrinimu miškui pavojų keliančių prekių 
tiekimo grandinėse, remiantis patirtimi, įgyta taikant galiojančius teisės aktus, siekiant 
užkirsti kelią miškų naikinimui ir žmogaus teisių pažeidimams, spręsti su tuo susijusias 
problemas ir jas švelninti, taip pat integruoti smulkiųjų ūkininkų produktus į tvarias 
tiekimo grandines, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir besivystančiose šalyse būtų 
išvengta pajamų praradimo ir nesąžiningos konkurencijos; pabrėžia, kad tokia teisės 
aktų sistema turėtų būti taikoma visiems tiekimo grandinės ekonominės veiklos 
vykdytojams, jai turėtų būti taikoma griežta vykdymo užtikrinimo tvarka ir ji turėtų 
apimti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog ši nauja teisinė sistema nesukeltų pernelyg didelės 
administracinės naštos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); ragina Komisiją 
skatinti tokią reguliavimo sistemą tarptautiniu lygmeniu, laikantis JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principų; yra įsitikinęs, kad ES miškų strategija turėtų skatinti 
geriausią praktiką ir rezultatus miškų sektoriuje ir jais dalytis, taip pat gerinti valstybių 
narių bendradarbiavimą;

18. ragina ES teikti paramą stiprinant miškų naikinimo ir neteisėtos veiklos priežiūrą;

19. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių politika būtų suderinta su jos įsipareigojimais 
saugoti ir atkurti miškus, kartu integruojant biologinės įvairovės tikslus, ir kad 
pasaulinės tiekimo grandinės ir finansiniai srautai vien skatintų teisėtą, tvarią ir įtakos 
miškų naikinimui neturinčią gamybą ir nelemtų žmogaus teisių pažeidimų; primena, 
kaip svarbu, kad prekybos susitarimų skyriai dėl tvarumo būtų patikimi, nuoseklūs ir 
įgyvendinami ir kad sykiu būtų veiksmingai vykdomi daugiašaliai aplinkos ir klimato 
susitarimai; ragina Komisiją, atliekant poveikio darbiam vystymuisi vertinimus ir kitus 
atitinkamus vertinimus, kruopščiai įvertinti prekybos susitarimų poveikį miškų 
naikinimui remiantis patikimais duomenimis ir vertinimo metodika; primygtinai ragina 
Komisiją įtraukti privalomas ir vykdytinas nuostatas, kuriomis būtų sustabdyta neteisėta 
medienos ruoša, miškų naikinimas, miškų alinimas ir žmogaus teisių pažeidimai, ir 
užtikrinti atsakingą verslo elgesį, be kita ko, nustatant nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrintas laisvas, išankstinis ir informacija pagrįstas čiabuvių tautų ir vietos 
bendruomenių sutikimas ir nuo miškų priklausančių bendruomenių ir čiabuvių žemės 
valdymo teisių pripažinimas, taip pat privalomus mechanizmus, kuriais būtų prižiūrimas 
veiksmingas šių nuostatų įgyvendinimas ir siekiama teisių gynimo, visų pirma numatant 
prieinamą skundų nagrinėjimo tvarką; ragina ES spręsti miškams pavojų keliančių 
produktų prekybos klausimą sudarant naujus dvišalius partnerystės susitarimus su 
šalimis gamintojomis, remiantis FLEGT SPS įgyta patirtimi – šioje srityje kakavos 
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sektorius sudaro galimybę greitai padaryti pažangą;

20. ragina sustiprinti ES ir AKR bendradarbiavimą siekiant išspręsti vis didėjančią miškų 
nykimo ir dykumėjimo problemą AKP šalyse rengiant veiksmų planus, kuriuos vykdant 
būtų gerinama miškotvarka ir miškų išsaugojimas, atsižvelgiama į miškų naikinimo 
priežastis miškininkystės sektoriaus viduje ir išorėje, ir pripažįstama atogrąžų medienos 
svarba AKR valstybių, kuriose auginami atogrąžų medienai gaminti skirti medžiai, 
ekonomikai;

21. ragina Komisiją į vykdytinų, kovai su korupcija skirtų laisvos prekybos susitarimų 
nuostatų taikymo sritį įtraukti neteisėtą miškininkystės praktiką, pavyzdžiui, pernelyg 
žemos medienos kainos nustatymą vykdant koncesiją, saugomų medžių kirtimą, miško 
produktų kontrabandą per sienas, neteisėtą medienos ruošą ir miško žaliavų apdorojimą 
neturint licencijos;

22. akcentuoja sveikatos, aplinkos ir klimato kaitos ryšį; pabrėžia, kad daugelis mokslinių 
tyrimų rodo biologinės įvairovės nykimo ir pandemijų, visų pirma su miškų naikinimu 
ir natūralių buveinių blogėjimu susijusių zoonozinių ligų, kilimo sąsajas; ragina ES 
įgyvendinant išorinę Žaliojo kurso dalį sustiprinti jos teikiamą techninę paramą ir 
keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi su trečiosiomis šalimis tvarios miškotvarkos 
srityje; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir 
FAO, kad būtų išvengta sveikatos krizių ir pandemijų kilimo ateityje;

23. primena kad pasaulio mastu apie 2,6 mlrd. žmonių gamindami maistą naudoja tradicinę 
biomasę, daugiausia malkas ir medžio anglis, o trys ketvirtadaliai šių žmonių neturi 
tinkamų viryklių; ragina ES paspartinti ir išplėsti paramos trečiosioms šalims skyrimo 
procesą ir suteikti joms galimybę susitelkti ties tvariais ir švariais energijos šaltiniais 
taip atitinkamai sumažinant spaudimą kirsti miškus, kurį sukelia medienos naudojimas 
kurui; taip pat ragina prireikus imtis miškų ploto ir kitų miškingų vietovių plėtros 
veiksmų; ragina Komisiją spręsti klausimus, susijusius su kompromisais, atsirandančiais 
dėl didėjančios medienos paklausos medžiagoms, energijai ir bioekonomikai, 
parengiant ES tvarios miškotvarkos kriterijus su konkrečiais rodikliais ir ribomis ir 
skatinant miškų želdinimą kaip veiksmingą sprendimą sprendžiant klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės nykimo problemas;

24. pabrėžia, kad Komisijos bioekonomikos strategija, kuri iš esmės paremta biomasės 
naudojimu, kelia naujų iššūkių dėl miškų apsaugos ir atkūrimo; pabrėžia, kad didėjantis 
medienos naudojimas biodegalams ir bioenergijai daro spaudimą kirsti pasaulio miškus, 
ir yra susirūpinęs dėl to, kad didėjanti bioenergijos produktų paklausa, jei ji nebus 
tinkamai stebima, gali lemti netvarią praktiką; pakartoja, kad ES bioenergijos politika 
turėtų atitikti griežtus aplinkos ir socialinius kriterijus, ir pabrėžia, kad reikia nustatyti 
griežtesnius miškų biomasės kriterijus, kad būtų užkirstas kelias miškų kirtimui 
užsienyje; todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti politikos 
nuoseklumą laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, nustatyto 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad miškai labai prisideda prie pasaulinio aprūpinimo maistu, 
pragyvenimo šaltinių ir mitybos besivystančiose šalyse ir yra svarbus daugelio vietos 
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šeimos ūkių pajamų šaltinis; primena, kad pažangos tvaraus žemės ūkio, aprūpinimo 
maistu ir tvaraus miškotvarkos srityse turėtų būti siekiama kartu įgyvendinant 
Darbotvarkę iki 2030 m.;

26. primena, kad apie 80 proc. pasaulio miškų naikinama dėl žemės ūkio paskirties žemės 
plėtros, kurią dar labiau apsunkina kiti teisiniai veiksmai, susiję su alternatyviu žemės 
naudojimu, visų pirma galvijų ganymu, kasyba ir gręžimu, ir kad ES miško žaliavų 
poreikis sudaro apie 10 proc. viso pasaulio miškų naikinimo, nes jis labai priklauso nuo 
baltyminių pašarų ir žemės ūkio produktų, pvz., alyvpalmių aliejaus, mėsos, sojos, 
kakavos, kukurūzų, medienos ir gumos, importo; ragina nustatyti pašarų importo 
didesnio tvarumo kriterijus, siekiant užtikrinti, kad baltyminiai augalai trečiosiose 
šalyse būtų auginami tvariai, nedarant žalos aplinkai ar socialinėms struktūroms; ragina 
Komisiją spręsti didelio masto miškų naikinimo ir nykimo problemą, susijusią su 
gyvūninės kilmės produktais, pvz., mėsa, pienu ir kiaušiniais, ir mažinti miškams 
pavojų keliančių prekių vartojimą ES;

27. prašo Komisiją ir valstybės nares ir toliau laikytis savo įsipareigojimo kovoti su 
neteisėta medienos ruoša ir neteisėta medienos ir miškams pavojų keliančių prekių 
prekyba; ragina ES užtikrinti medienos ir medienos produktų atsekamumą visoje 
tiekimo grandinėje ir įtraukti miškų diplomatiją į savo klimato politiką, siekiant 
paskatinti šalis, kurios perdirba ir (arba) importuoja didelius atogrąžų medienos kiekius, 
priimti veiksmingus teisės aktus, kuriais būtų draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą 
medieną;

28. ragina Europos Komisiją išplėsti „Copernicus REDD+“ palydovinės sistemos 
naudojimą siekiant remti pasaulinės rizikos miškams ir miškų naikinimo stebėseną 
bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis, stiprinti prevenciją ir pasirengimą 
gesinti miškų gaisrus bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis tobulinant 
ankstyvojo perspėjimo, atsparumo nelaimėms rizikos mažinimo priemones, inovacijas, 
skaitmeninimą ir žinių perdavimą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją kartu su 
privačiuoju sektoriumi ir kitais vystymosi proceso dalyviais įvertinti naujų nelaimių 
rizikos finansavimo ir draudimo sprendimus siekiant apsisaugoti nuo miškams pavojų 
keliančių nelaimių.
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TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES vaidmens saugant ir atkuriant pasaulio miškus
(2019/2156(INI))

Nuomonės referentė: Karin Karlsbro

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena 
(FLEGT) savanoriškos partnerystės susitarimų (SPS) tikslas yra suteikti teisinę sistemą, 
kuri būtų skirta užtikrinti, kad visi iš SPS sudariusių valstybių partnerių į ES 
importuojami medienos produktai pagaminti teisėtai; pabrėžia, kad SPS apskritai yra 
skirti sisteminiams miškininkystės sektoriaus pokyčiams skatinti, siekiant plėtoti tvarią 
miškotvarką, panaikinti neteisėtą medienos ruošą ir remti pasaulinio masto pastangas 
sustabdyti miškų naikinimą ir alinimą; pabrėžia, kad SPS yra svarbi teisinė sistema tiek 
ES, tiek jos šalims partnerėms, jiems buvo sudarytos sąlygos susijusioms šalims 
glaudžiai bendradarbiaujant ir dalyvaujant;

2. palankiai vertina padarytą pažangą įgyvendinant FLEGT SPS ir dėl SPS proceso keliose 
šalyse sustiprėjusį dialogą tarp vyriausybių, pramonės ir pilietinės visuomenės; pažymi, 
kad iki dabar SPS su ES yra ratifikavusios septynios valstybės (Centrinės Afrikos 
Respublika, Gana, Indonezija, Kamerūnas, Liberija, Kongo Respublika ir Vietnamas) ir 
kad Indonezija yra pirmoji ir iki šiol vienintelė SPS valstybė, turinti FLEGT licenciją, 
kuria naudojasi nuo 2016 m., taip pat kad ES užbaigė derybas ir parafavo SPS su 
Hondūru ir Gajana ir kad ji vykdo derybas su dar šešiomis valstybėmis (Dramblio 
Kaulo Krantu, Kongo Demokratine Respublika, Gabonu, Laosu, Tailandu ir Malaizija); 
pabrėžia, kad SPS yra labai veiksminga sistema geriems partnerystės santykiams 
užmegzti su tomis valstybėmis ir kad reikėtų skatinti naujus SPS su papildomais 
partneriais; yra įsitikinęs, kad ES turėtų ir toliau bendradarbiauti su FLEGT SPS 
sudariusiomis šalimis, siekdama užtikrinti, kad ji išliks patrauklia alternatyva toms 
eksporto rinkoms, kuriose taikomi ne tokie griežti aplinkos apsaugos standartai; 
pripažįsta FLEGT reglamento ir ES medienos reglamento svarbą siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai paruoštai medienai patekti į ES rinką; ragina ES padidinti FLEGT 
finansavimą; palankiai vertina būsimą Komisijos FLEGT reglamento ir ES medienos 
reglamento tinkamumo patikrą, kaip galimybę sustiprinti jų vykdymą ir išplėsti taikymo 
sritį;
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3. pabrėžia, kad būtina toliau tobulinti ES medienos reglamentą ir geriau jį įgyvendinti 
siekiant kuo labiau apsaugoti tvarią prekybą importuota ir vietoje pagaminta mediena ir 
medienos produktais; pakartoja savo raginimą, kad ES pasienyje reikėtų kruopščiau 
tikrinti medienos ir medienos produktų importą, siekiant užtikrinti, kad importuojami 
gaminiai tikrai atitinka patekimo į ES kriterijus; pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti, 
jog muitinis tikrinimas visoje ES būtų vykdomas laikantis tų pačių standartų ir tuo tikslu 
būtų taikomas tiesioginis bendras muitinio tikrinimo mechanizmas, koordinuojant 
veiksmus su valstybėmis narėmis ir visapusiškai laikantis subsidiarumo principo;

4. ragina Komisiją stiprinant esamas politikos priemones užtikrinti, kad FLEGT SPS 
derėtų su visomis jos politikos kryptimis, įskaitant vystymosi, aplinkos, žemės ūkio ir 
prekybos sritis; ragina Komisiją būsimuose dvišaliuose arba daugiašaliuose su prekyba 
susijusiuose susitarimuose derėtis dėl medienos importo standartų, siekiant nepakenkti 
rezultatams, kurių pasiekta įgyvendinant FLEGT veiksmų planą su medieną 
gaminančiomis šalimis;

5. ragina Komisiją padidinti paramą, skiriamą pajėgumams didinti FLEGT SPS 
sudariusiose šalyse, siekiant paspartinti prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą, įskaitant 
kovą su korupcija ir ekomanipuliavimu, stiprinti gerą valdymą bei skaidrumą; pabrėžia, 
kad įgyvendinant ES prekybos politiką reikėtų spręsti su neteisėta medienos ruoša 
susijusios korupcijos klausimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad į laisvosios prekybos 
susitarimų prekybos ir darnaus vystymosi skyrius būtų įtrauktos platesnio užmojo ir 
visapusiškai įgyvendintos tvarios miškininkystės ir ekosistemų apsaugos nuostatos, 
įskaitant su neteisėta medienos ruoša susijusias kovos su korupcija nuostatas; palankiai 
vertina tai, kad Paryžiaus susitarimas bus esminiu būsimų susitarimų elementu; ragina 
ES stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis, kurios siekia užkirsti kelią pasaulyje 
daromiems nusikaltimams miškininkystės srityje;

6. ragina ES stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą didinant pastangas pagrindiniuose 
tarptautiniuose forumuose, įskaitant Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO); ragina ES kovojant su 
importo sukeltu miškų naikinimu ir klimato kaita išnagrinėti daugiašalio, keliašalio arba 
dvišalio bendradarbiavimo galimybes, įskaitant derybų PPO dėl Susitarimo dėl 
aplinkosaugos prekių paspartinimą, su prekybos partneriais ir kitomis importuojančioms 
šalims, kartu užtikrinant teisėtos prekybos galimybes ir stiprinant tvarią žemėtvarką bei 
žemės ūkį, taip pat naudojimąsi žeme ir gerą valdymą trečiosiose šalyse;

7. susirūpinęs pažymi, kad moksliniai tyrimai ir toliau patvirtina nerimą keliantį zoonozių 
ligų, pvz., COVID-19, ir miškų naikinimo, klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
nykimo ryšį; 

8. palankiai vertina 2019 m. liepos 23 d. ES komunikatą „ES veiksmų, kuriais siekiama 
apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“; primena, kad tvari ir įtrauki 
miškotvarka ir miškų valdymas yra labai svarbūs norint pasiekti 2030 m. darnaus 
vystymosi darbotvarkėje, Paryžiaus susitarime ir Europos žaliajame kurse nustatytus 
tikslus; pabrėžia priemonių, kuriomis užtikrinama, kad paklausa atitiks nustatytus 
tikslus, svarbą, kadangi ES yra reikšminga žaliavų, siejamų su miškų naikinimu, 
importuotoja, pvz., sojų, palmių aliejaus, eukaliptų, gumos, kukurūzų, jautienos, odos 
bei kakavos, dėl šių veiksnių pasaulio mastu dažnai naikinami miškai; pabrėžia, kad 
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kalbant apie tokias žaliavas kaip kakava galima iš anksto pasiekti pažangos taikant tokį 
požiūrį, pasinaudojus patirtimi, įgyta įgyvendinant FLEGT SPS procesą; mano, kad ES 
turi užtikrinti, kad ji remia tik tas pasaulines tiekimo grandines ir finansinius srautus, 
kurie yra tvarūs ir nesukelia miškų naikinimo bei žmogaus teisių pažeidimų; ragina ES 
rengiant bet kokius būsimus pasiūlymus dėl miškui pavojų keliančių žaliavų remtis 
patirtimi, įgyta iš FLEGT veiksmų plano, ES Medienos reglamento, Konflikto zonų 
naudingųjų iškasenų reglamento, Nefinansinių ataskaitų teikimo direktyvos, teisės aktų 
dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos ir kitų ES 
iniciatyvų, skirtų tiekimo grandinėms reguliuoti; susidomėjęs atkreipia dėmesį į 
Komisijos pranešimą apie būsimus pasiūlymus dėl išsamaus patikrinimo visoje 
gaminių, kurie bus teikiami vidaus rinkai, tiekimo grandinėje; ragina sustiprinti 
pilietinės visuomenės kaip esminio informacijos apie miškų naikinimą šaltinio 
vaidmenį; primygtinai ragina Komisiją rengiant bet kokius tokius pasiūlymus užtikrinti, 
kad tokios žaliavos ir gaminiai nesukeltų miškų naikinimo, miškų alinimo, natūralių 
ekosistemų pertvarkymo ar naikinimo ar susijusių žmogaus teisių pažeidimų ir kad jie 
būtų taikomi visai tiekimo grandinei ir apimtų EBPO gaires dėl socialinės atsakomybės 
ir žmogaus teisių prekybos srityje, būtų suderinami su PPO ir kad atidžiai įvertinus 
pasiūlymus būtų nustatyta, kad jie yra veiksmingi ir taikytini visiems rinkos dalyviams, 
įskaitant MVĮ;

9. pabrėžia, kad miškų naikinimą skatinantys veiksniai yra susiję ne tik su miškų 
sektoriumi, bet ir su kitais įvairiais klausimais, pvz., naudojimusi žeme, čiabuvių teisių 
apsauga, žemės ūkio politika, klimato kaita, demokratija, žmogaus teisėmis ir politine 
laisve; primena, kad čiabuvių tautų moterys ir moterys ūkininkės atlieka itin svarbų 
vaidmenį apsaugant miškų ekosistemas; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad 
miškų naikinimo problema būtų sprendžiama holistiškai, taikant nuoseklią politikos 
sistemą ir kartu užtikrinant ekosistemų išsaugojimą; mano, kad lyčių lygybė 
miškininkystės mokymo programų srityje yra itin svarbus tvarios miškotvarkos 
aspektas, kuris turėtų atsispindėti ES veiksmų plane; primena, kad svarbu laikytis JT 
verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų; remia vykstančias derybas siekiant 
sukurti privalomą JT priemonę, skirtą tarptautinėms korporacijoms ir kitoms verslo 
įmonėms ir susijusią su žmogaus teisėmis, ir pabrėžia, kad svarbu, jog ES aktyviai 
dalyvautų šiame procese;

10. mano, jog FLEGT licencijų išdavimo procesas papildo savanorišką trečiųjų šalių 
sertifikavimą ir kad jis yra ypač naudingas mažesniems veiklos vykdytojams, kuriems 
dažnai yra sudėtinga gauti sertifikavimą pagal privačiojo sektoriaus schemas;

11. yra įsitikinęs, kad žaliųjų viešųjų pirkimų politika gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
prekybą teisėta ir tvaria mediena; vis dėlto pažymi, kad dauguma ES valstybių narių turi 
privalomą pirkimo politiką, skirtą centrinės valdžios institucijoms, ir savanorišką 
politiką, skirtą vietos valdžios institucijoms, kurios prisiima didžiąją dalį viešųjų 
išlaidų; ragina valstybes nares pagerinti savo statistinius duomenis apie perkamą 
medienos kiekį, įskaitant informaciją apie tai, kiek tvarios, teisėtos arba FLEGT 
licencijuotos medžiagos galėtų būti įtraukta į jų viešuosius pirkimus;

12. primena, kad mediena iš konflikto zonų jau įtraukta į FLEGT veiksmų plano veiksmų 
sritį, bet įdėta nepakankamai darbo siekiant kovoti su šia problema; ragina Komisiją 
vykdyti savo įsipareigojimą pratęsti ES medienos reglamentu nustatytas išsamaus 
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patikrinimo prievoles taip, kad jos, įvykdžius būsimą peržiūrą, būtų pradėtos taikyti 
medienai iš konflikto zonų;

13. pabrėžia, kad į visus naujus prekybos susitarimus, įskaitant MERCOSUR ir kitus, būtų 
įtraukti aiškūs įsipareigojimai kovoti su miškų naikinimu;

14. ragina Komisiją pasinaudoti naujomis antidempingo reglamento nuostatomis dėl 
aplinkos ir klimato politikos;

15. ragina ES glaudžiau susieti prekybos ir vystymosi politiką, be kita ko, geriau 
įgyvendinant ES bendrosios lengvatų sistemos (BLS +) taisykles šalyse partnerėse; 
ragina Komisiją bendradarbiauti su BLS + lengvatomis besinaudojančiomis šalimis 
rengiant miškotvarkos veiksmų planus, kad būtų užtikrintas veiksmingas tų šalių 
aplinkosaugos įsipareigojimų įgyvendinimas.
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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES vaidmens saugant ir atkuriant pasaulio miškus
(2019/2156(INI))

Nuomonės referentas (*): Juozas Olekas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

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. pabrėžia, kad ūkininkams tenka pagrindinis vaidmuo aprūpinant mus žemės ūkio ir 
maisto produktais, tačiau šis sektorius labai priklauso nuo gamtos išteklių, tokių kaip 
dirvožemis, vanduo ir miškai; pažymi, kad siekiant tinkamai valdyti mūsų miškų 
paveldą labai svarbu pripažinti miškų daugiafunkciškumą; pabrėžia, kad visi 
ekonominiai, socialiniai ir aplinkos aspektai – pradedant tradicine medienos bei kitų 
produktų gamyba ir baigiant ekosisteminėmis paslaugomis, biologine įvairove ir kitokia 
nauda aplinkai, pvz., anglies dioksido absorbcija ir saugojimu, dėl kurių užkertamas 
kelias dirvožemio erozijai ir gerėja oro bei vandens kokybė, – yra susiję ir vienas nuo 
kito priklausomi; pabrėžia, kad siekiant apsaugoti, atkurti ir tvarkyti miškus ir spręsti 
miškų naikinimo problemą į šiuos aspektus reikia atsižvelgti taikant holistinį ir nuoseklų 
požiūrį; 

2. primena, kad daug ūkininkų žino, jog dėl svarbių savo ekologinių, ekonominių ir 
socialinių funkcijų miškai yra neatsiejama ir būtina kraštovaizdžio dalis, ir kad 
istoriškai ūkininkai stengėsi saugoti, naudoti ir atkurti miškus, ir kad jie tai daro ir 
dabar; pažymi, kad kai kurios vietos bendruomenės ir čiabuvių tautos šimtmečius 
naudojo tradicinius ūkininkavimo būdus miškams išsaugoti ir turi ypatingą supratimą 
apie tvarų žemės naudojimą; pabrėžia, kad daugelyje pasaulio vietų kyla grėsmė šių 
bendruomenių ir tautų teisėms;

3. pabrėžia, kad 30 proc. žemės ploto užima miškai ir kad šie miškai sudaro 80 proc. 
žemės biologinės įvairovės; atkreipia dėmesį į tai, kad miškų išsaugojimas ir tvari 
miškotvarka yra aktyvus klimato apsaugos būdas ir kad tai ypatingai svarbu mūsų 
visuomenės ir kaimo vietovių gerovei; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atogrąžų 
miškams tenka itin svarbus vaidmuo kovojant su klimato kaita ir kad jie turi būti 
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atitinkamai apsaugoti; kartoja ir palankiai vertina 2019 m. liepos 23 d. Komisijos 
komunikato „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, 
stiprinimas“ (COM(2019)0352) teiginį, kad sengirės ir neliesti miškai yra nepakeičiami; 
primygtinai ragina šiuo supratimu grįsti diskusijas dėl politikos ir strategijų, taip pat 
teisėsaugos veiksmingumo klausimą, siekiant išsaugoti ir atkurti šias ekosistemas ir jų 
likučius Europos Sąjungoje ir kitur;

4. yra labai susirūpinęs dėl to, kad nepaisant ES ir jos valstybių narių pastangų mažai 
tikėtina, jog ES įsipareigojimas sustabdyti miškų naikinimą iki 2020 m. pagal JT 
darnaus vystymosi tikslus bus įvykdytas, ir todėl tvirtai remia Komisijos pasiūlymą 
sustiprinti veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus; pabrėžia, kad 
su augalininkystės ir gyvulininkystės produktais susijęs importas, dėl kurio naikinami 
miškai, yra svarbus miškų naikinimo veiksnys; pabrėžia, kad prie miškų naikinimo 
prisideda ne tik žemės ūkio prekės, bet ir kitos žaliavos ir kad norint sušvelninti 
neigiamą jų poveikį reikės palikti neliestus pakankamai didelius nepaliestų miškų plotus 
ir užtikrinti didžiausią jų apsaugą, kad būtų palaikomi didelio masto ekologiniai 
procesai, kurie yra labai svarbūs miškų prisitaikymui prie klimato kaitos; be to, 
pabrėžia, kad siekiant, jog esamos teisinės nuostatos ir įgyvendinimo taisyklės dėl 
aplinkos ir socialiniu požiūriu tvarios gamybos būtų veiksmingos, jos turi būti visiškai 
įgyvendintos; mano, kad miškams pavojų keliančių prekių, įskaitant žemės ūkio prekes, 
paklausos masto klausimą ES turi spręsti skatindama apsirūpinimą iš vietos šaltinių ir 
remdama teisėtai ir tvariai gautų žaliavų naudojimą, daugiau dėmesio skiriant ganymui 
ganyklose;

5. pabrėžia, kad dėl miškų naikinimo, nulemto žemės paskirties keitimo, mažėja anglies 
dioksido sekvestracijos potencialas ir taip labai prisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimo;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad keturios pagrindinės palmių aliejaus sertifikavimo sistemos 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) labai skiriasi savo reikalavimais, 
veiksmingumu, panaudojimu ir skaidrumu; pabrėžia, jog paaiškėjo, kad neužtikrinamas 
nuoseklus jų įgyvendinimas ir vykdymas ir kad nė viena iš šių sistemų neapima visų 
aplinkosaugos ir socialinių klausimų, kurie nagrinėjami ES ir JT nustatytuose 
politiniuose tiksluose; ragina kuo skubiau atitinkamai pakoreguoti sertifikavimo 
sistemas ir dėti ryžtingas pastangas siekiant plėtoti tiekimo grandines nenaikinant 
miškų;

7. pripažįsta tinkamos miškotvarkos ir tinkamo žemės ūkio valdymo svarbą; todėl mano, 
kad visais tolesniais veiksmais turi būti sprendžiami tokie klausimai kaip netvaraus 
žemės naudojimo ir valdymo praktikos prevencija, kova su natūraliais trikdžiais, 
klimato kaitos švelninimas ir miškų naikinimo pasaulyje problemos sprendimas; 
pabrėžia, kad tokios problemos yra susijusios su didelėmis aplinkos ir socialinėmis 
išlaidomis, įskaitant biologinės įvairovės nykimą dėl natūralių buveinių (įskaitant 
nykstančių rūšių buveines) sunaikinimo ir suskaidymo ir neigiamą poveikį vietos 
bendruomenių pragyvenimo šaltiniams, nes nepaisoma jų teisių ir interesų;

8. pažymi, kad socialinė ir ekonominė žemės ūkio svarba didėja, nes augant pasaulio 
gyventojų skaičiui reikia gaminti daugiau maisto ir žemės ūkio produktų ir drauge 
švelninti klimato kaitą; susirūpinęs atkreipia dėmesį į apskaičiavimus, kad 14 proc. 
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pasaulio maisto produktų prarandama nuimant derlių, skerdžiant ir žvejojant1, ir 
pabrėžia, kad reikia suderintų veiksmų siekiant išvengti maisto nuostolių ir maisto 
švaistymo maisto grandinėje ir greitai reaguoti į krizes, dėl kurių galėtų pritrūkti maisto;

9. atkreipia dėmesį į Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) 
šalių ministrų Katovicuose pasirašytą deklaraciją dėl miškų siekiant apsaugoti klimatą, 
kurią tarptautinė bendruomenė priėmė 2018 m. gruodžio 12 d. ir kurioje pabrėžiama 
miškų ir medienos naudojimo svarba klimato apsaugai ir šie klausimai susiejami su 
kitais su miškais susijusiais tikslais ir sprendimais; pažymi, kad, kaip pareikšta 
deklaracijoje, šiuos tikslus galima pasiekti tik vykdant daugiafunkcę aktyvią 
miškotvarką, t. y. tokią valdymo strategiją, kai atsižvelgiama į visus su miškais 
susijusius tikslus, tokius kaip anglies dioksido saugojimas, rūšių ir dirvožemio apsauga, 
žaliavų gavyba, laisvalaikis ir maisto gamyba, ir užtikrinama jų pusiausvyra;

10. pabrėžia, kad miškininkystė, kartu su ūkininkavimu, atlieka labai svarbų vaidmenį 
valdant gamtos išteklius ir žemės naudojimą ES ir pasaulio kaimo vietovėse; šiuo 
klausimu pripažįsta miškotvarkos, miškų nuosavybės, agrarinės miškininkystės įvairovę 
ir galimybes tarp valstybių narių;

11. pabrėžia, kad reikia parengti paramos programas, skirtas ūkininkauti netinkamiems 
nualintiems dirvožemiams atkurti ir juos reintegruoti į miškų ar žemės ūkio ciklą;

12. pabrėžia, kad reikia skatinti gaminti ir naudoti tvariai gautas prekes – skatinti tiekimo 
grandines, dėl kurių nenaikinami miškai, ir neleisti, kad ES standartų neatitinkantys ar 
prie miškų naikinimo prisidedantys produktai patektų į ES rinką; pabrėžia, jog norint, 
kad prekės būtų gaunamos tvariai, reikia nustatyti privalomus išsamaus patikrinimo ir 
teisiškai privalomus tvarumo kriterijus, taikomus miškams pavojų keliančioms prekėms, 
pagerinti atsekamumą ir skaidrumą tiekimo grandinėje ir apsisaugoti nuo reiškinių, kai 
pasinaudojama nepakankamu atsekamumu; be to, pažymi, jog būtina laikytis 
įsipareigojimų, prisiimtų Niujorko deklaracijoje dėl miškų; pabrėžia, kad svarbu sukurti 
ES sertifikavimo sistemą, leidžiančią nedelsiant sustabdyti importą, jei palydoviniais 
vaizdais būtų nustatytos miškų naikinimo teritorijos; pažymi, kad galima įdiegti į ES 
importuojamų produktų, nesusijusių su miškų naikinimu, ženklinimo ir sertifikavimo 
sistemą ir įtraukti miškų nenaikinimo aspektą į ES prekybos susitarimus ir kitus 
daugiašalius susitarimus; pažymi, kad kai kuriose šalyse taikomos savanoriškos ir 
kitokios medienos ir kitų produktų ženklinimo sistemos; vis dėlto laikosi nuomonės, 
kad visuotinė sistema padėtų didinti informuotumą ir susidaryti kiekybinį vaizdą apie 
tendencijas visame pasaulyje;

13. prašo Komisijos reguliariai teikti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgiamos miškų naikinimo 
ir didelių anglies sankaupų teritorijų, pvz., durpynų, naudojimo trečiosiose šalyse 
tendencijos;

14. pabrėžia, kad reikia ir toliau skatinti tvarią bioekonomiką, būtiną iškastinių medžiagų 
pakeitimą kitomis ir skatinti vartoti tvariai gautas prekes – įvesti į ES importuojamų 
produktų, nesusijusių su miškų naikinimu, ženklinimo ir sertifikavimo sistemą ir įtraukti 
miškų nenaikinimo aspektą į ES prekybos susitarimus ir kitus daugiašalius susitarimus;

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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15. pabrėžia įtraukios partnerystės su trečiosiomis šalimis svarbą siekiant stiprinti tvarų 
žemės valdymą ir tvarų žemės ūkį, taip pat gerą valdymą, ypač žemės ir miškų valdymo 
srityje, nes tai yra vyriausybių atsakomybė kovojant su miškų naikinimu, kurią išorės 
suinteresuotieji subjektai gali prisiimti tik iš dalies; primena, kad vykdant partnerystę, 
kuria remiamas geresnio valdymo principas, privalo būti gerbiamos čiabuvių tautų, 
smulkiųjų žemės savininkų ir vietos bendruomenių teisės ir sudaromos sąlygos 
daugiašaliams suinteresuotųjų subjektų procesams gaminančiose šalyse; pabrėžia, kad 
svarbu sukurti tvarias ir skaidrias žemės ūkio vertės grandines sudarant prekybos 
susitarimus, kurie neleistų įvežti į ES žemės ūkio produktų, neatitinkančių Europos 
standartų ir vertybių miškų apsaugos srityje; pabrėžia, kad į būsimus prekybos 
susitarimus reikia įtraukti apsaugos sąlygas, pagal kurias ES galėtų sustabdyti 
atitinkamų produktų importą iš regionų ar šalių, kuriuose nustatomas miškų naikinimas; 
be to, mano, kad į laisvosios prekybos susitarimus turėtų būti įtrauktos privalomos ir 
vykdytinos nuostatos, kuriomis siekiama apsaugoti miškus ir apsisaugoti nuo žmogaus 
teisių pažeidimų, ypač nuo bendruomenių žemės naudojimo teisių pažeidimų;

16. ragindamas imtis skubių veiksmų miškams visame pasaulyje apsaugoti ir tvarioms 
pasaulinėms tiekimo grandinėms užtikrinti, tikisi pasaulinės paramos siekiant apsaugoti 
pasaulio miškų ekosistemas, įskaitant laukinę gyvūniją ir jos buveines;

17. ragina, kad visiems produktams, kurie skatina miškų naikinimą visame pasaulyje, būtų 
uždrausta patekti į ES vidaus rinką;

18. ragina įgyvendinti paramos priemones, kuriomis siekiama didinti žemės ūkio našumą 
tikslinėse šalyse, kad būtų sumažintas socialinis ir ekonominis poveikis, susijęs su 
miškų naikinimu ir durpynų eksploatavimu;

19. pabrėžia, kad alyvpalmių aliejus yra svarbus nerimą keliančio masto miškų naikinimą, 
vykdomą siekiant komercinio žemės ūkio tikslų, skatinantis veiksnys Pietryčių Azijos 
šalyse, o sojų auginimas gyvūnams šerti prisideda prie miškų naikinimo Pietų 
Amerikoje;

20. pabrėžia, kad reikia toliau daryti didelę pažangą plėtojant ir įgyvendinant ES baltyminių 
augalų strategiją ir užtikrinant patikimą baltyminių augalų gamybą ES, kad būtų 
apribota su šiomis kultūromis susijusi miškų naikinimo rizika kituose pasaulio 
regionuose ir sumažinta priklausomybė nuo importo bei sumažintas dėl žemės 
naudojimo paskirties keitimo miškams daromas poveikis; pabrėžia, kad tokia pažanga 
turėtų būti daroma, be kita ko, plačiau taikant sėjomainą ir drauge teikiant paramą 
ūkininkams vietovėse, tinkamose baltyminiams augalams auginti, ir kad tokiais 
veiksmais būtų sumažinta priklausomybė nuo importo, miškų naikinimas ir miškams dėl 
žemės paskirties keitimo daromas poveikis; todėl ragina augalinių baltymų importui 
taikyti tvarumo kriterijus;

21. ragina Komisiją užtikrinti, kad į teisinę sistemą būtų įtraukta daugiašalė suinteresuotųjų 
subjektų platforma, visapusiškai apimanti visus atitinkamus suinteresuotuosius 
subjektus;

22. pabrėžia, kad svarbu toliau plėtoti ir tobulinti esamas sistemas, pvz., ES veiksmų planą 
dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena, taip pat 
savanoriškus partnerystės susitarimus, kuriuose dalyvauja pilietinė visuomenė, 
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Jungtinių Tautų bendrą dėl miškų naikinimo ir alinimo susidarančių išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo besivystančiose šalyse (REDD+) programą ir galiojančius teisės aktus, 
pvz., Medienos reglamentą2; taip pat pabrėžia dabartinių savanoriškų sistemų skatinimo 
svarbą; pabrėžia, kad tokios sistemos yra svarbios siekiant sumažinti valstybėms narėms 
tenkančią administracinę naštą, palengvinti žinių perdavimą, didinti ES nepriklausančių 
šalių partnerių informuotumą ir atsakomybės jausmą ir, visų pirma, spręsti medienos 
teisėtumo klausimą užtikrinant griežtą ir laiku vykdomą teisės aktų vykdymą tiek ES, 
tiek kitose šalyse;

23. mano, kad miškų naikinimą skatinančių veiksnių klausimas turėtų būti sprendžiamas 
parengiant ES politikos pagrindų programą, nes taip būtų užtikrintas su miškais 
susijusios politikos nuoseklumas ir sumažintas poveikis miškams; mano, kad tokia 
politikos pagrindų programa skatintų vis novatoriškesnį ir efektyvesnį ūkininkavimą ES 
ir už jos ribų ir dėl jos, pasitelkiant naujas technologijas, mažėtų maisto nuostolių 
maisto grandinėje; atkreipia dėmesį į tai, kad nurodyti tikslai gali būti pasiekti suteikiant 
ūkininkams galimybę lengvai gauti finansavimą, kad jie galėtų įsigyti pažangiausių 
didelio tikslumo ūkininkavimo technologijų; mano, kad didelės maisto paklausos 
klausimas turėtų būti sprendžiamas teikiant techninę pagalbą, bendradarbiaujant žemės 
ūkio organizacijoms ir perduodant žinias;

24. pabrėžia, kad miškininkystės pertvarkos rezultatas visame pasaulyje turi būti integruota 
miškotvarkos praktika, nes tik tokiu būdu gali būti išnaudotos visos daugiafunkcės 
miškininkystės teikiamos galimybės; pažymi, kad integruota miškotvarka grindžiama 
tvaria medienos, kaip natūralios žaliavos, ruoša ir visų rūšių medienos tvaraus 
potencialo naudojimu;

25. pabrėžia darnaus miškų valdymo, įskaitant mokymą, ES ir trečiosiose valstybėse svarbą, 
nes tai yra esminis veiksnys užtikrinant miškų savininkų, miškuose gyvenančių ar 
dirbančių asmenų ir ūkininkų, užsiimančių agrarine miškininkyste, pajamas, didinant 
biologinę įvairovę, anglies dioksido sekvestraciją miškuose ir miškų atsparumą; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu remti miškų savininkus ir, visų pirma, atsižvelgti į 
smulkiųjų miškų savininkų padėtį;

26. pabrėžia agrarinės miškininkystės sistemų ( įskaitant ekstensyvias ganyklas), kaip didelį 
anglies dioksido sekvestracijos potencialą turinčio ūkininkavimo būdo, svarbą 
biologinės įvairovės išsaugojimui, klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos; 
pabrėžia, kad sausuoju laikotarpiu jos gali būti svarbus gyvūnų pašarų ir gamybos 
įvairinimo šaltinis, be kita ko, bioekonomikos tikslais; pabrėžia, kad lauko tyrimai rodo, 
jog taikant agrarinę miškininkystę žemė naudojama efektyviau nei auginant 
monokultūras, todėl ji gali sumažinti poveikį kitoms ekosistemoms, įskaitant miškus; 
ragina pakeisti taisykles, siekiant palengvinti esamų agrarinės miškininkystės sistemų 
atgaivinimą ir atkūrimą bei naujų sistemų kūrimą;

27. pabrėžia, kad siekiant apsaugoti miškus labai svarbu mažinti vartojimo poveikį; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad mediena, kaip žaliava, turėtų būti naudojama taikant 
pakopinio naudojimo principą; atkreipia dėmesį į tai, kad medienos teikiamos 
ekosisteminės paslaugos atsiskleidžia tik per ilgaamžius produktus, pvz., baldus ar 

2 OL L 295, 2010 11 12, p. 2.
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pastatus;

28. pabrėžia, kad į prekybos susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis turėtų būti 
įtrauktos nuostatos dėl tvarios miškotvarkos ir atsakingo verslumo, taip pat 
įsipareigojimai dėl veiksmingo Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo;

29. yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie neteisėtą medienos ruošą ir kitą susijusią 
nusikalstamą veiklą, nukreiptą prieš miškininkus ir miško prižiūrėtojus tiek trečiosiose 
valstybėse, tiek ES; ragina Komisiją ir valstybes nares ir toliau imtis ryžtingų veiksmų 
siekiant užkirsti kelią neteisėtai medienos ruošai ir su ja kovoti, visų pirma išgelbėti 
paskutines Europos sengires, be kita ko, užtikrinti galiojančių ES teisės aktų vykdymą, 
taigi taikyti proporcingas, atgrasomąsias ir veiksmingas sankcijas už ES teisės 
pažeidimus;

30. pabrėžia, kad reikia didinti visuomenės informuotumą apie socialinį ir ekonominį 
neteisėtos medienos ruošos ir su miškais susijusių nusikaltimų poveikį;

31. pabrėžia, kad Europos aplinkos agentūros ataskaitoje „Europos aplinka. Būklė ir 
perspektyvos 2020 m.“ nustatyta, kad tik trečdalis į Buveinių direktyvą3 įtrauktų miškų 
buveinių yra geros apsaugos būklės, o nuo 2013 m., nepaisant ES miškų strategijos 
įgyvendinimo, miško buveinių ir rūšių apsaugos būklė pagerėjo nedaug; pabrėžia, kad 
reikia pakankamai išteklių šioms teritorijoms valdyti ir Buveinių direktyvos vykdymui 
užtikrinti.

3 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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PRAMONĖS, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ENERGETIKOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES vaidmens saugant ir atkuriant pasaulio miškus
(2019/2156(INI))

Nuomonės referentas: Mauri Pekkarinen

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, norint įgyvendinti darnią ir veiksmingą miškų politiką, reikia turėti patikimos 
informacijos apie miškų išteklius, jų būklę, jų valdymo ir naudojimo būdus, taip pat 
patikimą informaciją apie žemės naudojimo keitimus; 

B. kadangi miškai ir su mišku susijusi vertės grandinė yra labai svarbūs siekiant toliau 
plėtoti žiedinę bioekonomiką, sukuriant darbo vietas ir ekonominę gerovę kaimo ir 
miesto vietovėse, užtikrinant klimato kaito švelninimą ir teikiant su sveikata susijusią 
naudą; 

1. primena, jog iš ES ir jos valstybių narių tikimasi, kad jos imsis skubių veiksmų 
apsaugant ir atkuriant miškus, siekdamos įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus pagal 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą, pasaulinį 2011–2020 
m. Strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą ir Jungtinių Tautų strateginį miškų 
planą bei jos visuotinius tikslus miškų srityje;

2. yra labai susirūpinęs tuo, kad, nepaisant ES ir jos valstybių narių pastangų, mažai 
tikėtina, jog bus įvykdytas ES įsipareigojimas sustabdyti miškų naikinimą iki 2020 m. 
pagal DVT; todėl tvirtai remia Komisijos pasiūlymą sustiprinti veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus;

3. pabrėžia, kad miškų naikinimas ir alinimas pasaulyje yra didelės problemos, ir todėl 
palankiai vertina 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą „ES veiksmų, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ (COM(2019)0352); 

4. atkreipia dėmesį į komunikate išdėstytus veiksmų prioritetus ir pareiškia įsipareigojantis 
aktyviai dalyvauti toliau plėtojant aprašytus veiksmus, kad padarytų juos veiksmingus ir 
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vienas kitą papildančius, ir ragina juos vėliau stiprinti ir tinkamai įgyvendinti; pabrėžia, 
kad reikia laikytis holistinio požiūrio; pabrėžia, kad veiksmai turi būti grindžiami trimis 
tvarumo ramsčiais, t. y. aplinkos, ekonominiu ir socialiniu tvarumu; 

5. pabrėžia, kad tvari miškotvarka gali užkirsti kelią miškų naikinimui ir daro teigiamą 
poveikį miškų būklei ir įvairovei; užtikrina CO2 sekvestraciją ir anglies dioksido 
kaupimą atspariuose, augančiuose miškuose; sudaro sąlygas anglies dioksidui kaupti iš 
nukirsto medžio pagamintuose produktuose; ir taip pat užtikrina atsinaujinančias ir 
klimatui nekenkiančias žaliavas, kurios galėtų pakeisti daug energijos reikalaujančias 
medžiagas ir iškastinį kurą;

6. pabrėžia, kad svarbu visais lygmenimis sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti įtraukų 
partnerystės su trečiosiomis valstybėmis požiūrį, siekiant stiprinti tvarią žemėtvarką ir 
žemės ūkį, naudojimąsi žeme ir gerą valdymą, žiedinę medienos ekonomiką, dėl kurios 
nenaikinami miškai, ir toliau plėtoti tvirtus jų tarpusavio santykius kovojant su miškų 
naikinimu, kartu gerbiant čiabuvių tautų, smulkių žemės savininkų ir vietos 
bendruomenių teises; 

7. pažymi, jog svarbu užtikrinti, kad miškų naikinimas būtų įtrauktas į valstybių lygmens 
politinius dialogus, ir padėti valstybėms partnerėms kurti ir įgyvendinti nacionalines 
miškų ir darnios miškininkystės programas, atsižvelgiant į skirtingus miškotvarkos tipus 
valstybėse narėse; pabrėžia, kad šios nacionalinės programos turi atspindėti vidaus 
poreikius ir visuotinius įsipareigojimus; pabrėžia būtinybę įgyvendinti paskatų 
mechanizmus, skirtus smulkiesiems ūkininkams, kuriais jie būtų skatinami išlaikyti ir 
gerinti darnios miškininkystės ir žemės ūkio kuriamą ekosistemą ir tiekiamą produkciją; 

8. pabrėžia, kad pagal programą „Horizontas 2020“ jau finansuota daug mokslinių tyrimų 
ir inovacijų siekiant pereiti prie darnesnės žemės naudojimo praktikos ir tiekimo 
grandinių, kad būtų sustabdytas miškų naikinimas ir alinimas; ragina skirti didesnį 
finansavimą programai „Europos horizontas“, kad pagal ją būtų galima toliau teikti 
paramą šiose srityse; 

9. pabrėžia būtinybę skatinti ES medienos reglamento30 įgyvendinimą, siekiant užkirsti 
kelią neteisėtu būdu išgautai medienai patekti į Europos bendrąją rinką;

10. pabrėžia, kad būtina pritraukti privačias investicijas, siekiant kovoti su miškų naikinimo 
veiksniais ir įgyvendinti DVT ir Paryžiaus susitarimą; šiuo tikslu pabrėžia 
konkurencingos reguliavimo aplinkos svarbą ir poreikį visapusiškai įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus visais politikos proceso etapais;

11. pabrėžia, kad būtina toliau vertinti papildomas PPO reikalavimus atitinkančias 
reguliavimo ir ne reguliavimo priemones paklausos srityje, siekiant užtikrinti bendrą 
tiekimo grandinių, dėl kurių nenaikinami miškai, sampratą; pabrėžia, kad reikia didinti 
tiekimo grandinės skaidrumą ir kuo labiau sumažinti miškų naikinimo riziką apskritai ir 
miškų naikinimo, susijusio su žaliavų importu į ES, riziką. ragina Komisiją pradėti 
dialogą su kitomis vartojančiomis valstybėmis apie tiekimo grandines, dėl kurių 
nenaikinami miškai, finansus ir investicijas;

30 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos 
veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, OL L 295, 2010 11 12, p. 23.
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12. ragina Komisiją remti ir skatinti pramonės kuriamas naujoves ir iniciatyvas, kuriomis 
siekiama didinti vertės grandinių tvarumą;

13. ragina Sąjungą glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis remti miškų 
naikinimo ir alinimo stebėseną naudojantis iš įvairių šaltinių gaunamais Žemės 
stebėjimo duomenimis ir kuriant didesnės gebos žemės vaizdų palydovus, kad būtų 
galima tiksliai ir realiu laiku stebėti miškų naikinimą; pažymi, kad teikiama informacija 
būtų vertinga priemonė kovojant su miškų naikinimu pasauliniu mastu;

14. ragina Komisiją suteikti daugiau skaidrumo tiekimo grandinėms, kuo labiau sumažinti 
miškų naikinimo riziką pramonei ir vartotojams ir kad visa tai prisidėtų prie tiekimo 
grandinių, dėl kurių nenaikinami miškai, užtikrinimo;

15. pabrėžia, kad, užuot į taisykles įtraukiant naujus standartus ir sertifikatus, reikia stiprinti 
jau dabar egzistuojančius standartus ir sertifikavimo sistemas ir kad standartai ir 
sertifikavimo sistemos taip pat turi atitikti PPO taisykles;

16. ragina didinti vartotojų ir ES pramonės šakų informuotumą apie būtinybę mažinti 
vartojimo daromą žemės pėdsaką ir skatina žmones vartoti produktus iš ES 
bioekonomikos ir ją remti, kad būtų sukurtos tiekimo grandinės, dėl kurių nenaikinami 
miškai;

17. pakartoja savo prašymą Komisijai nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl tinkamu 
patikrinimu grindžiamos Europos teisinės sistemos, siekiant užtikrinti tvarias visų ES 
rinkai teikiamų gaminių tiekimo grandines, dėl kurių nenaikinami miškai, pagal 
tarptautinius standartus ir įsipareigojimus; primygtinai reikalauja, kad tokie teisės aktai 
būtų papildyti tvirtu vykdymo užtikrinimo mechanizmu ir apimtų veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už reikalavimų nevykdymą.
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