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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai
(2019/2157(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640), gegužės 20 d. Komisijos komunikatą dėl 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategijos (COM(2020)0380) ir į savo 2020 m. sausio 15 d. 
rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso1 ir 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl 15-ojo 
Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimo (COP 15)2,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 m. birželio 23 d. ratifikuotą Niujorko 
deklaraciją dėl miškų,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 7 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reiklų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
miškų strategijos „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam 
sektoriui“ įgyvendinimo pažanga“ (COM(2018)0811),

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 28 d. rezoliuciją „Nauja ES miškų strategija – 
miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“3,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ 
(COM(2019)0352),

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 15 d. Tarybos išvadas dėl pažangos įgyvendinant 
ES miškų strategiją ir dėl naujos strateginės miškų programos (08609/2019),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1143/2014 dėl 
invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo ir paskesnius 
įgyvendinimo reglamentus, kuriais atnaujinamas invazinių rūšių, tarp kurių yra ir 
medžių rūšys, sąrašas4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę dėl 2018 m. gruodžio 7 d. Komisijos ataskaitos Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reiklų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES miškų strategijos „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku 
susijusiam sektoriui“ įgyvendinimo pažanga“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 31 d. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) paskelbtą visuotinį 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0015.
3 OL C 346, 2016 9 21, p. 17.
4 OL L 317, 2014 11 4, p. 35.
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biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 4 d. paskelbtą Europos aplinkos agentūros ataskaitą 
„Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m. Žinios, būtinos siekiant tvarios 
Europos“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 10–11 d. Regionų komiteto nuomonę dėl ES miškų 
strategijos įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. laikotarpio vidurio 
peržiūrą,

– atsižvelgdamas į atnaujintą Europos bioekonomikos strategiją,

– atsižvelgdamas į 2050 m. Klimato strategiją,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 29 d. Tarybos išvadas dėl atnaujintos ES 
bioekonomikos strategijos5,

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

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 16 d. Regionų komiteto nuomonę dėl ES miškų 
strategijos laikotarpio vidurio peržiūros6,

– atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, įskaitant iniciatyvas „Inovacijų sąjunga“ ir 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A9-0154/2020),

– atsižvelgdamas į ES valstybių narių atsakomybę pagal Biologinės įvairovės konvenciją, 
Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Jungtinių Tautų konvenciją dėl 
kovos su dykumėjimu,

A. kadangi be miškų ir su mišku susijusio sektoriaus teikiamos naudos klimatui ir kitų 
ekosisteminių paslaugų bus neįmanoma vykdyti ES vidaus ir tarptautinių 
įsipareigojimų, pavyzdžiui, Europos žaliojo kurso, JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), 
Kioto protokolo, Paryžiaus susitarimo ir netaršios visuomenės sukūrimo; 

B. kadangi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nėra jokios nuorodos į bendrą ES 
miškų politiką, o atsakomybė už miškus tenka valstybėms narėms; kadangi ES, 
įgyvendindama savo politiką ir gaires, įskaitant SESV 4 straipsnį dėl energetikos, 

5 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/council-conclusions-updated-eu-bioeconomy-strategy-29-
november-2019_en
6 OL C 361, 2018 10 5, p. 5.
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aplinkos ir žemės ūkio, jau seniai prisideda prie tvarios miškotvarkos ir valstybių narių 
sprendimų dėl miškų;

C. kadangi miškai ir visa su mišku susijusi vertės grandinė yra labai svarbūs siekiant toliau 
plėtoti žiedinę bioekonomiką, nes jie kuria darbo vietas, užtikrina ekonominę gerovę 
kaimo ir miesto vietovėse, padeda švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, teikia su 
sveikata susijusią naudą, saugo biologinę įvairovę ir kalnuotų, salų bei kaimo regionų 
perspektyvas ir kovoja su dykumėjimu;

D. kadangi tinkamai finansuojami aukštos kokybės moksliniai tyrimai, inovacijos, 
informacijos rinkimas, duomenų bazių priežiūra ir plėtojimas, geriausia praktika ir 
dalijimasis žiniomis yra itin svarbūs ES daugiafunkcių miškų ateičiai ir visai su mišku 
susijusiai vertės grandinei, atsižvelgiant į didėjančius jiems keliamus reikalavimus ir 
poreikį pasinaudoti įvairiomis galimybėmis ir įveikti daugybę iššūkių, su kuriais 
susiduria visuomenė;

E. kadangi miškai yra mūsų gamtos paveldo, kurį turime išsaugoti ir išlaikyti, dalis ir 
kadangi norint, kad šis paveldas klestėtų ir būtų biologinės įvairovės ir ekonominių, 
turizmo ir socialinių išteklių šaltinis, būtina, kad jis būtų gerai tvarkomas;

F. kadangi pagal BŽŪP Kaimo plėtros fondas suteikė priemonių ir išteklių miškininkystės 
sektoriui remti ir turėtų toliau tai daryti įgyvendinant BŽŪP po 2020 m., daug dėmesio 
skiriant tvariai miškotvarkai;

G. kadangi ES yra 16 mln. privačių miškų savininkų, kuriems priklauso apie 60 proc. ES 
miškų; kadangi vidutinis privataus miško plotas yra 13 ha, o apie dviem trečdaliams 
privačių miškų savininkų priklauso po mažiau nei 3 ha miško ploto;

H. kadangi tvariai tvarkomi miškai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrinant darbo 
vietas kaimo vietovėse, gerinant žmonių sveikatą ir kartu reikšmingai prisideda prie 
aplinkos ir biologinės įvairovės puoselėjimo;

I. kadangi klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonės miškuose yra 
tarpusavyje susijusios, nes turi būti suderinti aspektai ir skatinama jų sąveiką, ypač 
valstybių narių prisitaikymo prie klimato kaitos strategijose ir planuose;

J. kadangi Europos miškai ir jų padėtis skiriasi, todėl juos reikia tvarkyti skirtingai, tačiau 
visada reikia gerinti jų ekonomines, socialines ir aplinkosaugines funkcijas;

K. kadangi atokiausiuose regionuose yra labai turtingų biologinės įvairovės rezervuarų ir 
juos išsaugoti yra labai svarbu; 

L. kadangi biologinės įvairovės nykimas miškuose daro didelį poveikį aplinkai, 
ekonomikai ir visuomenei;

M. kadangi dirvožemio kokybė atlieka svarbų vaidmenį teikiant tokias ekosistemines 
paslaugas, kaip vandens filtravimas ir saugojimas, taigi ir apsauga nuo potvynių ir 
sausrų, CO2 sekvestracija, biologinė įvairovė ir biomasės augimas; kadangi dirvožemio 
kokybės gerinimas, pvz., kai kuriuose regionuose paverčiant spygliuočių miškus 
nuolatiniais lapuočių miškais, yra ekonominiu požiūriu sudėtingas procesas, kuris 
trunka dešimtmečius;
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N. kadangi Europos visuomenėje, kuri vis labiau atsiejama nuo miškų ir miškininkystės, 
turėtų būti propaguojamas itin svarbus tvarios miškotvarkos vaidmuo, pabrėžiant 
daugialypę naudą, kurią miškai teikia ekonominiu, socialiniu ir aplinkos bei kultūriniu ir 
istoriniu požiūriais;

O. kadangi, be anglies dioksido sekvestracijos, miškai daro teigiamą poveikį klimatui, 
atmosferai, biologinės įvairovės išsaugojimui ir upių bei vandens kelių valdymui, saugo 
dirvožemį nuo erozijos dėl vandens ir vėjo ir turi kitų naudingų gamtinių savybių;

P. kadangi beveik 23 proc. Europos miškų yra „Natura 2000“ teritorijose, kai kuriose 
valstybėse narėse jų dalis viršija 50 proc., o beveik pusė „Natura 2000“ teritorijose 
esančių natūralių buveinių yra miškai;

Q. kadangi miškai gali būti ir pirminių miško produktų, pvz., medienos, šaltinis, ir teikia 
vertingus antrinius produktus, pvz., grybus, trumus, prieskonines žoles, medų ir uogas, 
kurie yra labai svarbūs ekonominei veiklai kai kuriuose Sąjungos regionuose;

R. kadangi Europos miškai atlieka svarbų vaidmenį gerinant aplinką, vystant ekonomiką, 
patenkinant valstybių narių medienos produktų poreikius ir didinant gyventojų gerovę;

S. kadangi agrarinė miškininkystė, apibrėžiama kaip žemės naudojimo sistemos, kuriose 
tame pačiame žemės vienete auginami medžiai ir plėtojamas žemės ūkis, yra 
žemėtvarkos sistemų, kurios didina bendrą produktyvumą, sukuria daugiau biomasės, 
palaiko ir atkuria dirvožemį ir teikia keletą vertingų ekosisteminių paslaugų, visuma;

T. kadangi dėl daugiafunkcio miškų pobūdžio, dėl to, kad reikia daug laiko miškams 
užauginti, ir dėl to, kad svarbu užtikrinti tinkamą rūšių įvairovę, tvarus miškų išteklių 
naudojimas ir išsaugojimas bei gausinimas yra svarbi Europos užduotis;

U. kadangi socialiniu ir aplinkos požiūriu atsakinga medžioklė taip pat atlieka svarbų 
vaidmenį miškuose ir pusiau miškų regionuose, nes ja kontroliuojami medžiojamųjų 
gyvūnų skaičiai arba susijusių ligų, pvz., afrikinio kiaulių maro, plitimas;

V. kadangi miškai atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su dirvožemio erozija ir 
sausumos teritorijų dykumėjimu; kadangi tyrimai rodo, kad parkuose augantys medžiai 
ir miesto aplinka turi teigiamą poveikį išlaikant žemesnę temperatūrą, palyginti su 
vietovėmis be medžių;

W. kadangi dabartiniu programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) BŽŪP apima priemones, 
kuriomis siekiama padėti ekonominės veiklos vykdytojams stiprinti su miškotvarka 
susijusius gebėjimus;

X. kadangi kai kuriuose miškininkystės regionuose labai paplitę kenkėjai ir vabzdžiai, pvz., 
medgręžiai ir įvairūs grybai; kadangi Cryphonectria parasitica plačiu mastu įsiveržė į 
natūralias kaštainių miškų populiacijas, o tai kelia rimtą grėsmę šių populiacijų 
išlikimui, tačiau ilguoju laikotarpiu taip pat kelia grėsmę susijusiai žmogaus 
vadovaujamai veiklai, pvz., kaštainių auginimui ir rinkimui;

Y. kadangi ES lygmeniu turimi duomenys apie miškus yra neišsamūs ir nevienodos 
kokybės, o tai trukdo ES lygmeniu koordinuoti miškotvarką;
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Z. kadangi neteisėta medienos ruoša toliau vykdoma ir ES;

Praeitis – pastarojo meto įgyvendinimo laimėjimų ir iššūkių apžvalga

1. palankiai vertina paskelbtą Komisijos ataskaitą „ES miškų strategijos „Nauja ES miškų 
strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ įgyvendinimo 
pažanga“(COM(2018)0811); 

2. palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės ir Komisija, kad būtų pasiekti 
ES miškų strategijos tikslai, ir Miškininkystės nuolatinio komiteto, Pilietinio dialogo 
miškininkystės ir kamštienos klausimais grupės, Miškų gaisrų ekspertų grupės, Miškų 
pramonės ir su mišku susijusių klausimų ekspertų grupės ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą įgyvendinant daugiametį miškų planą; 

3. pripažįsta, kad Komisijos 2018 m. ataskaitoje dėl dabartinės ES miškų strategijos 
įgyvendinimo pažangos teigiama, kad strategija buvo naudinga kaip koordinavimo 
priemonė ir kad apskritai „aštuonios ir viena papildoma“ strategijos prioritetinės sritys 
buvo įgyvendintos su palyginti nedidelėmis kliūtimis, išskyrus esmines problemas, 
kurios turi būti sprendžiamos vykdant biologinės įvairovės politiką, ir nuolatinius 
iššūkius srityse „Kokie yra mūsų miškai ir kaip jie keičiasi?“, visų pirma susijusius su 
visuomenės suvokimu ir informavimu apie miškininkystės sektorių, ir „Koordinavimo ir 
komunikacijos skatinimas“, ypač su miškais susijusios politikos srityje; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tvarios miškotvarkos apibrėžties tarptautiniu mastu buvo 
susitarta vykdant visos Europos procesą FOREST EUROPE; pažymi, kad ši apibrėžtis 
įtraukta į nacionalinius teisės aktus ir valstybėse narėse taikomas savanoriškas sistemas, 
pvz., miškų sertifikavimo sistemas;

5. pabrėžia, kad tvarios miškotvarkos skatinimas ES įgyvendinant ES miškų strategiją ir 
kaimo plėtros priemones pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) iš esmės padarė 
teigiamą poveikį miškams ir jų būklei bei pragyvenimo šaltiniams kaimo vietovėse, taip 
pat ES miškų biologinei įvairovei ir padidino su mišku susijusio sektoriaus teikiamą 
naudą klimatui; vis dėlto pažymi, kad vis dar reikia subalansuotai stiprinti tvarią 
miškotvarką siekiant užtikrinti, kad būtų gerinama miškų ekologinė būklė, ekosistemų 
sveikata ir atsparumas ir užtikrinama, kad miškai galėtų geriau prisitaikyti prie kintančių 
klimato sąlygų, sumažinti natūralių trikdžių keliamą riziką ir poveikį ir sudaryti sąlygas 
dabartinėms ir būsimoms kartoms valdyti miškus, pavyzdžiui, įgyvendinat miškų 
savininkų ir MVĮ tikslus, taip pat gerinti esamų miškų ir miškingų vietovių kokybę; 
mano, kad į ES miškų strategiją reikėtų įtraukti tam tinkamas priemones; atkreipia 
dėmesį į tai, kad valstybės narės privalo pavyzdingai vykdyti tvarią miškotvarką; mano, 
kad miškotvarkos modeliai turėtų įtraukti ekologinį, socialinį ir ekonominį tvarumą – 
šis tvarumas apibrėžiamas kaip miškų ir miškų žemių priežiūra ir naudojimas tokiu 
būdu ir tokia sparta, kad būtų išsaugoma jų biologinė įvairovė, produktyvumas, 
atkūrimo ištekliai, gyvybingumas ir galimybė dabar ir ateityje užtikrinti atitinkamas 
ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio lygmeniu, 
nedarant žalos kitoms ekosistemoms; pabrėžia, kad nuosavybės teisių pripažinimas ir 
apsauga yra labai svarbūs siekiant ilgalaikio įsipareigojimo vykdyti tvarią miškotvarką; 
atkreipia dėmesį į tai, kad mūsų miškų išsaugojimas ir tvari miškotvarka yra ypatingai 
svarbu bendrai mūsų gerovei, nes jais užtikrinamos viešosios poilsio, sveikatos ir 
švietimo paslaugos, ir pripažįsta, kad tvari miškotvarka skatina Europos miškų 
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biologinės įvairovės apsaugą; ragina apsaugoti neliestus miškus, pasižyminčius išlaikyta 
struktūra ir rūšių gausa, ir atitinkamas teritorijas, kuriose tokie miškai dar išlikę; 
pažymi, kad ES nėra sengirių apibrėžties, ir ragina Komisiją rengiant būsimą ES miškų 
strategiją įtraukti apibrėžtį, kurią turėtų parengti Miškininkystės nuolatinis komitetas; 
pabrėžia, kad nuomonės dėl įvairių rūšių miškų pajėgumų sugerti CO2 gali būti 
skirtingos, todėl mano, kad naująja ES miškų strategija turėtų būti skatinama tvari 
miškotvarka; apgailestauja dėl netvarios praktikos ir neteisėtos medienos ruošos kai 
kuriose valstybėse narėse, nepaisant ES medienos reglamento, ir taip pat ragina 
valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant ją panaikinti, taip pat prireikus 
patobulinti arba sugriežtinti savo nacionalinės teisės aktus; primygtinai ragina Komisiją 
ir valstybes nares imtis skubių veiksmų šiais klausimais, vykdant atidžią stebėseną ir 
užtikrinant galiojančių ES teisės aktų vykdymą, taip pat ragina Komisiją nedelsiant 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai padaromi pažeidimai, ir 
imtis tolesnių veiksmų neteisėtos medienos ruošos atvejais pasitelkiant visas 
kompetentingas tarnybas; ragina Komisiją nedelsiant užbaigti ES kovos su neteisėta 
medienos ruoša taisyklių tinkamumo patikrą;

6. daro išvadą, kad valstybių narių skirtumai, taip pat valstybių narių regionų skirtumai yra 
svarbus veiksnys svarstant priemones ES lygmeniu;

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose Sąjungos vietose neįgyvendinami 
galiojantys ES teisės aktai ir įtariama korupcija lėmė neteisėtą medienos ruošą ir 
netvarią miškininkystės veiklą; ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su korupcija ir 
visapusiškai įgyvendinti galiojančius teisės aktus;

Dabartis – ES miškų padėtis

8. pabrėžia, kad ES miškai, taip pat esantys užjūrio teritorijose ir atokiausiuose regionuose, 
yra daugiafunkciai ir pasižymi didele nuosavybės modelių, dydžio, struktūros, 
biologinės įvairovės, atsparumo ir iššūkių įvairove; atkreipia dėmesį į tai, kad miškai, 
visų pirma mišrūs miškai, teikia visuomenei įvairias ekosistemines paslaugas, įskaitant 
įvairioms gyvūnų rūšims tinkamas buveines, anglies dioksido sekvestraciją, žaliavas, 
atsinaujinančiąją energiją, geresnę oro kokybę, švarų vandenį, gruntinio vandens 
papildymą, erozijos kontrolę ir apsaugą nuo sausrų, potvynių ir griūčių, teikia 
sudedamąsias dalis vaistiniams preparatams, taip pat yra svarbi kultūrinė ir rekreacinė 
vertybė; kadangi atrodo, jog visa tai nebėra visiškai apsaugota, nes miškų savininkai 
nebegali reinvestuoti į miškus dėl sunkios ekonominės padėties, susidariusios dėl 
klimato kaitos ir kitų prie to prisidedančių veiksnių; pažymi, kad, remiantis naujausiais 
vertinimais, tik 26 proc. miško rūšių ir 15 proc. miško buveinių apsaugos būklė buvo 
gera; ragina valstybes nares užtikrinti ekosistemų apsaugą ir prireikus parengti bei 
patobulinti gaires dėl nemedieninių miško produktų;

9. atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą vertinant ekosistemines paslaugas pagal 
Ekosistemų ir jų paslaugų kartografavimo (MAES) iniciatyvą; vis dėlto pabrėžia, kad 
šiuo metu nemokamas tinkamas atlygis už ekosisteminių paslaugų teikimą, pvz., CO2 
sekvestraciją, biologinės įvairovės puoselėjimą ar dirvožemio būklės gerinimą, ir kad 
miškininkai, kurie daugiausia dėmesio skiria tam, kad miškų paskirtis būtų atitinkamai 
pakeista, šiuo metu tikriausiai nuostolingai tvarko savo miškus, nepaisant teikiamų 
svarbių ekosisteminių paslaugų; ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti 
galimybes atitinkamai skatinti klimato, biologinės įvairovės ir kitas ekosistemines 
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paslaugas ir už jas atlyginti, kad būtų galima vykdyti ekonomiškai perspektyvų miško 
paskirties keitimą;

10. pažymi, kad per pastaruosius dešimtmečius ES miškų išteklių plotas ir apimtis didėjo ir 
kad šiuo metu miškai ir kitos miškingos vietovės dėl miško įveisimo ir natūralaus 
atkūrimo užima apie 43 proc. ES ploto, siekiančio ne mažiau kaip 182 mln. hektarų ir 
sudarančio 5 proc. visų pasaulio miškų; pažymi, kad miškų plotai sudaro pusę tinklo 
„Natura 2000“ ploto (t. y. 37,5 mln. hektarų) ir kad 23 proc. visų Europos miškų yra 
tinklo „Natura 2000“ teritorijose, o kai kuriose valstybėse narėse miškai užima daugiau 
kaip pusę jų teritorijos ir jos yra priklausomos nuo miškininkystės; atkreipia dėmesį į 
tai, kad svarbu gerinti žinias apie tinklą „Natura 2000“ ir jo poveikį biologinei įvairovei, 
miškotvarkai ir kitokiam žemės naudojimui visoje ES; pažymi, kad 60 proc. ES miškų 
priklauso privatiems subjektams, didelę dalį sudaro mažos miško valdos (mažiau nei 
3 ha), o 40 proc. miškų priklauso valstybei; atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 
60 proc. produktyvių miškų ES ir daugiau kaip 20 proc. pasaulio miškų yra sertifikuoti 
pagal savanoriškai taikomus tvarios miškotvarkos standartus; taip pat pažymi, kad 
apvaliosios medienos, gaunamos iš sertifikuotų miškų, perdirbamų visame pasaulyje 
medienos pramonės šakose, dalis yra didesnė nei 20 proc., o ši dalis ES siekia 50 proc.; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šiame sektoriuje ES tiesiogiai dirba ne mažiau kaip 500 000 
žmonių7, o netiesiogiai – 2,6 mln. žmonių8, ir kad norint išlaikyti šį užimtumo lygį ir 
užtikrinti ilgalaikį sektoriaus konkurencingumą reikia nuolat dėti pastangas, kad į šį 
sektorių būtų pritraukti kvalifikuoti ir parengti darbuotojai, ir užtikrinti, kad darbuotojai 
turėtų tinkamas galimybes gauti socialinę ir medicininę pagalbą; pažymi, kad šios darbo 
vietos ilguoju laikotarpiu priklauso nuo atsparių ir tinkamai valdomų miškų ekosistemų; 
pabrėžia esminį miškų savininkų vaidmenį įgyvendinant tvarią miškotvarką ir svarbų 
miškų vaidmenį kuriant žaliąsias darbo vietas ir skatinant augimą kaimo vietovėse; be 
to, atkreipia dėmesį į tai, kad ES miškų savininkai ir valdytojai puoselėja ilgas 
daugiafunkcių miškų tradicijas ir turi patirties jų tvarkymo srityje; ragina Komisiją į 
naująją ES miškų strategiją įtraukti būtinybę remti miškų savininkus, taip pat teikiant 
finansinę paramą; mano, kad tokia parama turėtų būti susieta su tvarios miškotvarkos 
taikymu, siekiant užtikrinti nuolatines investicijas į šiuolaikines technologijas ir 
aplinkos bei klimato priemones, kuriomis stiprinamas daugiafunkcis miškų vaidmuo, 
taikant specialią finansinę priemonę tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymui ir deramų 
darbo sąlygų sudarymui; mano, kad tokia finansinė parama turėtų būti tvirto finansinių 
priemonių, nacionalinio finansavimo ir privačiojo sektoriaus finansavimo derinimo 
rezultatas; pabrėžia, kad svarbu užkirsti kelią gyventojų išvykimui iš kaimo vietovių, ir 
mano, kad labai svarbu investuoti į ekosistemas; palankiai vertina miško įveisimą ir 
atželdinimą, kaip tinkamas priemonės miško dangai didinti, ypač apleistoje žemėje, kuri 
nėra tinkama maisto gamybai, netoli miestų ir priemiesčių, taip pat, kai tinkama, 
kalnuotose vietovėse; ragina imtis finansinės paramos veiksmų siekiant naudoti 
paruoštą medieną proporcingai tvariems miškininkystės ištekliams ir, jei reikia, 
padidinti miško dangą ir kitą miškingą žemę, visų pirma tose valstybėse narėse, kuriose 
miško danga yra nedidelė, kartu skatinant kitose valstybėse narėse išsaugoti miško 
dangą vietovėse, kurios atlieka daugiau ekologinių funkcijų; pažymi, kad miškuose 
gyvena didžioji dalis Europos sausumos biologinės įvairovės;

11. pažymi, kad Sąjungos miškų plotai didėja, be kita ko, dėl miško įveisimo, ir kad 

7 Eurostato miškininkystės duomenų bazė: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
8 2019 m. gegužės mėn. Europos Parlamento faktų suvestinė apie Europos Sąjungą ir miškus.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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tvarkomi komerciniai miškai ne tik geriau absorbuoja anglies dioksidą nei netvarkomi 
miškai, bet ir mažina išmetamųjų teršalų kiekį ir problemas, kylančias dėl miškų būklės 
blogėjimo; pažymi, kad tvari komercinė miškotvarka teigiamai veikia klimatą ir kad 
šalims, kurios gerai tvarko savo miškus, už tai turėtų būti atlyginta;

12. pripažįsta, kad ilgalaikės viešosios ir privačiosios investicijos į sustiprintą tvarią 
moškotvarką, pagal kurią vienodas dėmesys skiriamas socialinei, aplinkosauginei ir 
ekonominei miškų naudai ir pakankamam finansavimui bei kompensavimo 
mechanizmams, gali padėti užtikrinti miškų atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti ir padėti 
miškų sektoriui išlikti ekonomiškai perspektyviu ir ekologišku, o taip pat padėtų siekti 
daugelio ES tikslų, įskaitant sėkmingą Europos žaliojo kurso įgyvendinimą, perėjimą 
prie žiedinės bioekonomikos ir biologinės įvairovės skatinimą; taip pat pabrėžia, kad 
reikia kitų lengvai prieinamų, gerai koordinuojamų ir tinkamų ES finansavimo 
mechanizmų, pvz., finansinių priemonių arba Europos investicijų banko paramos 
remiant investicijas į miškininkystės projektus, orientuotus į tvarią miškotvarką ir miško 
gaisrų prevenciją bei švelninimą, taip pat struktūrinių fondų ir programų „Horizontas“, 
„Erasmus +“ ir „LIFE +“ fondų, kurie galėtų teikti esminę paramą investicijoms ir 
paslaugoms, kuriomis skatinamas anglies dioksido saugojimas ir sekvestracija, kaip 
tvarios miškotvarkos dalis, kartu užtikrinant suderinamumą su Žaliuoju kursu; 

13. pripažįsta didžiulę miškų ir su mišku susijusio sektoriaus naudą klimatui; pakartoja, kad 
reikia subalansuotai skatinti miškų ir miškotvarkos aplinkos, ekonominius ir socialinius 
aspektus, kartu siekiant didinti bendrą naudą klimatui, gaunamą iš miškų ir mišku 
grindžiamos vertės grandinės, t. y. paskatintą CO2 sekvestraciją, anglies dioksido 
saugojimą medienos produktuose ir žaliavų pakeitimą alternatyviomis žaliavomis; 
pabrėžia, kad reikia išlaikyti, toliau skatinti ir, jei įmanoma, didinti CO2 sekvestraciją 
miškuose iki tokio lygio, kad būtų galima tvariai valdyti visas miško funkcijas, anglies 
dioksido saugojimą in situ, be kita ko, agrariniuose miškuose, negyvoje medienoje ir 
miško dirvožemyje bei medienos produktuose, pasitelkiant aktyvią tvarią miškotvarką; 
atkreipia dėmesį į tai, kad miškai sugeria daugiau kaip 10 proc. ES išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio; pabrėžia būtinybę skatinti medienos, kaip tvarios 
statybos medžiagos, naudojimą, nes tai suteikia mums galimybę pereiti prie tvaresnės 
ekonomikos; ragina Komisiją išnagrinėti įvairius rinka grindžiamus mechanizmus 
siekiant skatinti iškastinio kuro pakeitimą atsinaujinančiosiomis žaliavomis, nes tai 
naudinga klimatui; pabrėžia esminį medienos medžiagų vaidmenį pakeičiant iškastiniu 
kuru grindžiamas alternatyvas ir gilesnį aplinkosauginį pėdsaką paliekančias 
alternatyvas tokiuose pramonės sektoriuose kaip statybos, tekstilės, chemijos ir 
pakavimo, taip pat poreikį visapusiškai atsižvelgti į šio medžiagų pakeitimo naudą 
klimatui ir aplinkai; be to, pabrėžia, kad iki šiol nepakankamai išnaudojami 
vienkartinius gaminius, visų pirma plastikinius gaminius, pakeičiančių tvarių medienos 
gaminių pranašumai; pabrėžia, kad taip pat turėtų būti didinamas žiedinis medienos 
produktų naudojimas, kad būtų geriau panaudojami mūsų tvarūs ištekliai, skatinamas 
efektyvus išteklių naudojimas, mažinamas atliekų kiekis ir pailginamas anglies dioksido 
gyvavimo ciklas siekiant sukurti tvarią ir vietos lygmens žiedinę bioekonomiką;

14. palankiai vertina iškastinių žaliavų ir energijos pakeitimo srityje tęsiamą darbą skatinant 
efektyviausią medienos naudojimą laikantis pakopinio principo; ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau įgyvendinti biomasės tvarumo kriterijus pagal naujos redakcijos 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą ir, pakeitus daug CO2 išskiriančias 
iškastines medžiagas ir energiją, kuo geriau pasinaudoti pakeitimo poveikiu; vis dėlto 
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pažymi, kad svarbu vengti nereikalingų iš medienos gaunamų žaliavų rinkos 
iškraipymų, susijusių su paramos bioenergijai schemomis; atkreipia dėmesį į tai, kad 
numatomas medienos ir biomasės paklausos didėjimas turi būti derinamas su tvaria 
miškotvarka; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia didinti mokslinių tyrimų, 
susijusių su iškastinio kuro ir iškastinio kuro medžiagų pakeitimu, finansavimą; pažymi, 
kad likučiai medienos vertės grandinės pabaigoje gali būti palankiai naudojami kaip 
biomasė siekiant pakeisti iškastiniu kuru grindžiamą šilumą, tačiau, kai įmanoma, 
mediena turėtų būti toliau naudojama ilgesniu gyvavimo ciklu, siekiant padidinti anglies 
dioksido saugojimo apimtis pasauliniu mastu;

15. atkreipia dėmesį į miškų apsauginių juostų teigiamą poveikį tiek žemės ūkio paskirties 
žemės apsaugai, tiek žemės ūkio produkcijos didinimui; tvirtai pritaria metodams, 
kuriais ūkininkai skatinami kurti miško apsaugines juostas;

16. pabrėžia, kad natūraliose ekosistemose žydintys medžiai ir krūmai yra itin svarbūs 
bitininkystės sektoriui ir padeda natūraliam apdulkinimo procesui bei stiprina nualintos 
ir (arba) skurdžios žemės konsolidavimą ir apsaugą; primygtinai ragina įtraukti tokius 
medžius ir krūmus į ES paramos programas, atsižvelgiant į regioninius ypatumus;

17. apgailestauja, kad, nors miškai ES tvarkomi pagal bendrai sutartą tvarios miškotvarkos 
principą ir miško danga ES pastaraisiais dešimtmečiais didėjo, rengiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2019/2088 dėl 
su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, dėl kurio 
neseniai susitarta, buvo išplėtotas kitoks požiūris į tvarią miškotvarką9; 

18. pabrėžia atsparių ir sveikų miškų ekosistemų, įskaitant gyvūniją ir augaliją, svarbą, 
siekiant išlaikyti ir gerinti įvairių ekosisteminių paslaugų, kurias teikia miškai, 
pavyzdžiui, biologinės įvairovės, švaraus oro, vandens, sveiko dirvožemio ir medienos 
bei ne medienos žaliavų, teikimą; pabrėžia, kad taikomos savanoriškos priemonės ir 
teisės aktai, pvz., ES Paukščių ir Buveinių direktyvos, daro poveikį sprendimams dėl 
žemės tvarkymo, o jų turi būti laikomasi ir jie turi būti tinkamai įgyvendinami;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad ūkininkai ir miškų savininkai kaimo vietovėse yra 
pagrindiniai subjektai; palankiai vertina miškininkystės, agrarinės miškininkystės ir su 
mišku susijusių pramonės šakų vaidmens pripažinimą 2014–2020 m. BŽŪP kaimo 
plėtros programoje ir „Omnibus“ reglamentu nustatytus patobulinimus; ragina užtikrinti 
šį pripažinimą 2021–2027 m. laikotarpio BŽŪP ir įgyvendinant Europos žaliąjį kursą;

20. atkreipia dėmesį į dviejų etapų metodo, pagal kurį tikrinamas miško biomasės tvarumas, 
tinkamumą ir įgyvendinamumą, kaip susitarta naujoje Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvos redakcijoje; pažymi, kad tai turėtų būti pasiekta Miškininkystės 
nuolatiniam komitetui ir Komisijai tęsiant sustabdytą negalutiniam naudojimui taikomų 
konkrečių tvarumo kriterijų kūrimą;

21. pripažįsta miškų vaidmenį suteikiant rekreacinę vertę ir su mišku susijusios veiklos 
vaidmenį, kaip antai galimybę gauti kitų nei mediena miško produktų, pvz., grybų ir 
uogų; atkreipia dėmesį į galimybes ganant gyvulius intensyviau šalinti biomasę, tuo 
siekiant miškų gaisrų prevencijos, tačiau taip pat pažymi, kad laukinių gyvūnų ganymas 

9 OL L 198, 2020 6 22, p. 4.
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daro neigiamą poveikį sodinukams, todėl atkreipia dėmesį į poreikį tvariai valdyti 
ganomą gyvūniją;

Ateitis – esminis ES miškų strategijos po 2020 m. ir Europos žaliojo kurso vaidmuo siekiant 
Paryžiaus susitarimo tikslų ir JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 

22. palankiai vertina neseniai paskelbtą Komisijos Europos žaliąjį kursą ir laukia būsimos 
ES miškų strategijos po 2020 m., kuri turėtų būti suderinta su Europos žaliuoju kursu ir 
ES biologinės įvairovės strategija; be to, mano, kad žiedinės bioekonomikos stiprinimas 
yra svarbus aspektas siekiant sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
visuomenę įgyvendinant Žaliąjį kursą; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu toliau didinti 
miškų potencialą, kad būtų pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai, ir plėtoti žiedinę 
bioekonomiką, kartu užtikrinant kitas ekosistemines paslaugas, įskaitant biologinę 
įvairovę;

23. palankiai vertina Komisijos 2020 m. darbo programą, ypač naujosios ES miškų 
strategijos indėlio į 26-ąją JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją 
(COP 26) pripažinimą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ateityje miškai neturėtų būti 
laikomi vienintele CO2 absorbento rūšimi, nes tokiu būdu kiti sektoriai mažiau 
skatinami mažinti išmetamų teršalų kiekį; be to, pabrėžia, kad prisitaikymo prie klimato 
kaitos strategijose ir planuose reikia imtis konkrečių ir efektyvių veiksmų, apimančių 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos sinergiją, nes tai bus itin svarbu 
siekiant sumažinti žalingą klimato kaitos poveikį trikdžiams, pvz., miškų gaisrams ir jų 
neigiamam poveikiui kaimo ekonomikai, biologinei įvairovei ir ekosisteminių paslaugų 
teikimui; pabrėžia, kad reikia skirti daugiau išteklių ir plėtoti moksliškai pagrįstą gaisrų 
valdymą siekiant kovoti su klimato kaitos poveikiu miškuose; pažymi, kad, siekiant 
išsaugoti miškų biologinę įvairovę ir funkcionalumą, taip pat atsižvelgiant į poreikį 
švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti ir, kaip sykiu pripažįstama Žemės 
naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) reglamente, negyva 
mediena miške yra mikrobuveinės, nuo kurių priklauso rūšių skaičius; 

24. pakartoja, kad miškai ir su mišku susijęs sektorius labai prisideda prie vietos ir žiedinės 
biožaliavomis pagrįstos ekonomikos plėtros ES; pabrėžia esminį miškų, su mišku 
susijusio sektoriaus ir bioekonomikos vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir 
poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m.; pabrėžia, kad 2015 m. bioekonomikos rinka 
buvo įvertinta daugiau nei 2,3 trln. EUR, joje buvo sukurta 20 mln. darbo vietų ir tai 
sudarė 8,2 proc. visų darbo vietų ES; pažymi, kad kiekvienu į bioekonomikos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“ investuotu euru bus 
sukuriama apie 10 EUR pridėtinės vertės; atkreipia dėmesį į tai, kad be daugiafunkcių, 
sveikų ir vadovaujantis ilgalaike perspektyva tvariai tvarkomų miškų, taip pat 
gyvybingų su mišku susijusių pramonės šakų niekada nebus įmanoma pasiekti ES tikslų 
aplinkos apsaugos, klimato ir biologinės įvairovės srityse; pabrėžia, kad tam tikromis 
aplinkybėmis bioekonomikos sektoriuje ir ypač miškininkystės srityje pasitaiko 
kompromisų klimato apsaugos ir biologinės įvairovės apsaugos atžvilgiu, ir tai atlieka 
svarbų vaidmenį pereinant prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos; reiškia 
susirūpinimą, kad neseniai vykusiose politinėse diskusijose nepakankamai daug 
dėmesio skirta šio kompromiso klausimui; atkreipia dėmesį į poreikį parengti nuoseklią 
viziją, siekiant suderinti biologinės įvairovės apsaugą ir klimato apsaugą klestinčiame 
su mišku susijusiame sektoriuje ir bioekonomikoje; pabrėžia, kad svarbu plėtoti ir 
užtikrinti rinka grindžiamą bioekonomiką ES, pvz., skatinant inovacijas ir kuriant 
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naujus biologinius produktus, tiekimo grandinėje veiksmingai naudojant biomasės 
medžiagas; mano, kad ES turėtų skatinti naudoti medieną, nukirsto medžio produktus ar 
miško biomasę, kad būtų skatinama tvari gamyba ir darbo vietų kūrimas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti biologinės kilmės medžiagų, įskaitant medienos 
atliekas, grąžinimą į vertės grandinę, skatinant ekologinį projektavimą, toliau didinant 
perdirbimo pajėgumus ir skatinant antrinių žaliavų, apimančių medieną, naudojimą 
produktams prieš galimai jas sudeginant pasibaigus jų gyvavimo ciklui; 

25. pabrėžia, kad miškininkystės sektoriui reikia suteikti visapusišką ir realią politinę 
paramą, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad laikotarpiui po 2020 m. reikalinga plataus 
užmojo, nepriklausoma ir savarankiška ES miškų strategija, kartu su kitomis 
atitinkamomis sektorių strategijomis; pažymi, kad agrarinė miškininkystė gali turėti tiek 
žemės ūkio, tiek ir miškininkystės savybių, todėl ES miškų strategija turi būti derinama 
su strategija „Nuo ūkio iki stalo“; ragina parengti naują ES miškų strategiją, kuri būtų 
grindžiama holistiniu požiūriu į tvarią miškotvarką, atsižvelgiant į visus su mišku 
susijusios vertės grandinės ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus ir 
užtikrinant miškų daugiafunkcės ir daugialypės funkcijos tęstinumą; pabrėžia, kad reikia 
plėtoti suderintą, subalansuotą ir nuoseklią ES miškų strategiją, kuri būtų geriau 
integruota į atitinkamus ES teisės aktus, susijusius su miškais, miškų sektoriumi, 
įskaitant tiesiogiai ar netiesiogiai miškuose dirbančius ir gyvenančius žmones bei 
miškininkystės sektorių, taip pat įvairias jų teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į tai, kad 
vis daugiau nacionalinės ir ES politikos sričių daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį 
miškams ir jų valdymui ES;

26. ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant Regioninės 
plėtros fondą visų pirma būtų skatinamos iniciatyvos, kuriomis siekiama sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą, skatinti mišrių ir vietinių rūšių sodinimą ir gerinti 
miškotvarką, taip pat kad būtų įgyvendinami projektai ir tikslingai skiriamas 
finansavimas;

27. laikosi nuomonės, kad ES miškų strategija turėtų būti sąsaja tarp nacionalinės miškų ir 
agrarinių miškų politikos ir su miškais ir agrariniais miškais susijusių ES tikslų, 
pripažįstant, kad reikia gerbti nacionalinę kompetenciją ir būtinybę prisidėti prie 
platesnių ES tikslų, kartu nuosekliai atsižvelgiant tiek į privačių, tiek ir į valstybei 
priklausančių miškų ypatumus; ragina imtis veiksmų siekiant užtikrinti ilgalaikį 
stabilumą ir nuspėjamumą miškininkystės sektoriuje ir visoje bioekonomikoje; 

28. pabrėžia, kad svarbu priimti įrodymais pagrįstus sprendimus dėl ES politikos strategijų 
miškų, su mišku susijusio sektoriaus ir jo vertės grandinių srityse; ragina visus su 
miškais susijusius Europos žaliojo kurso ir Biologinės įvairovės strategijos aspektus 
suderinti su ES miškų strategija po 2020 m., visų pirma siekiant užtikrinti, kad tvari 
miškotvarka darytų teigiamą poveikį visuomenei, įskaitant miškų ekosistemų 
sujungiamumą ir atstovaujamumą ir ilgalaikės bei stabilios naudos klimatui ir aplinkai 
užtikrinimą, kartu taip pat prisidedant prie DVT įgyvendinimo; pabrėžia, kad visos 
galimos ES gairės, susijusios su tvaria miškotvarka, turėtų būti parengtos atsižvelgiant į 
ES miškų strategiją po 2020 m.; 

29. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į su mišku susijusio sektoriaus ir kitų sektorių, pvz., 
žemės ūkio, sąsajas ir jų koordinavimą žiedinėje bioekonomikoje, taip pat į 
skaitmeninimo ir investavimo į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei biologinės 
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įvairovės išsaugojimą svarbą, nes tai gali teigiamai prisidėti prie tolesnių sprendimų 
klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos ir darbo vietų kūrimo srityse; pažymi, 
kad miškai yra neatsiejama darnaus vystymosi dalis; 

30. pabrėžia agrarinės miškininkystės sistemų svarbą kaimui; jų miško tankis itin mažas, jų 
ekonominės perspektyvos mažos, iš jų gaunamos metinės pajamos papildomos vykdant 
kitą veiklą, pvz., gyvulininkystės, turizmo ar medžioklės, ir joms reikia pakankamo 
finansavimo, kad būtų išvengta dykumėjimo ar pernelyg intensyvaus eksploatavimo;

31. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikio jau dabar pasitaiko 
natūralių trikdžių, pvz., gaisrų, sausrų, potvynių, audrų, kenkėjų antpuolių, ligų ir 
erozijos, o ateityje jie bus dar dažnesni ir intensyvesni, ir tai padarys žalos ES miškams, 
todėl reikės pagal atitinkamus scenarijus parengto rizikos ir krizių valdymo; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia parengti tvirtą ES miškų strategiją po 2020 m., 
taip pat rizikos valdymo priemones, pvz., stiprinti Europos atsparumą nelaimėms ir 
ankstyvojo perspėjimo priemones, siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ir 
užkirsti jiems kelią, didinti miškų atsparumą ir padaryti juos atsparesnius klimato kaitai, 
pavyzdžiui, stiprinant tvarios ir aktyvios miškotvarkos įgyvendinimą ir vykdant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas, kurios padės optimizuoti mūsų miškų 
gebėjimą prisitaikyti; primena, kad, remiantis Europos aplinkos agentūra, pagrindiniai 
ES miškams kylantys sunkumai, be kita ko, yra miestų teritorijų plėtra ir klimato kaita; 
taip pat pabrėžia, kad reikia pasiūlyti geresnius paramos mechanizmus ir finansinius 
išteklius bei priemones miškų savininkams, kad jie galėtų taikyti prevencines 
priemones, taip pat atkurti nukentėjusias teritorijas, pvz., atželdinti nualintą žemę, kuri 
nėra tinkama žemės ūkiui, ir pasinaudoti specialiais stichinių nelaimių fondais, įskaitant 
nepaprastosios padėties mechanizmus, pvz., Europos Sąjungos solidarumo fondą; ragina 
užtikrinti ES miškų strategijos ir Europos civilinės saugos mechanizmo suderinamumą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmą 
ir mano, kad į agrarinės miškininkystės priemonę svarbu įtraukti paramą miškų 
ganykloms (ganymui miške) ir skatinti valstybes nares ją įgyvendinti kitoje kaimo 
plėtros programoje; pabrėžia, kad reikia skirti daugiau išteklių ir plėtoti moksliškai 
pagrįstą gaisrų valdymą ir rizika pagrįstą sprendimų priėmimą, atsižvelgiant į miškų 
gaisrų socialines ir ekonomines, klimato ir ekologines priežastis; ragina įtraukti 
reagavimo į bendrus iššūkius, kylančius dėl klimato kaitos, komponentą;

32. ragina valstybes nares parengti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama išsaugoti ir prireikus 
nustatyti didelės gamtosauginės vertės miškus, taikant reikiamus mechanizmus ir 
priemones, kuriais būtų teikiamos paskatos ir, kai taikytina, kompensacijos miškų 
savininkams, kad žinios ir mokslas galėtų būti tobulinami šių miškų atžvilgiu, kartu 
išsaugant natūralias buveines;

33. pripažįsta biologinės įvairovės vaidmenį užtikrinant, kad miškų ekosistemos išliktų 
sveikos ir atsparios; pabrėžia tinklo „Natura 2000“ teritorijų, kuriose yra galimybė teikti 
visuomenei įvairias ekosistemines paslaugas, įskaitant žaliavas, svarbą; vis dėlto 
pažymi, kad tokioms teritorijoms tvarkyti reikia techninių konsultacijų ir naujų 
pakankamų finansinių išteklių; pabrėžia, kad dėl apsaugos priemonių patirti 
ekonominiai nuostoliai turėtų būti sąžiningai kompensuojami; pabrėžia, kad svarbu 
pragmatiškai integruoti gamtos apsaugą į tvarią miškotvarką, nebūtinai plečiant 
saugomas teritorijas ir vengiant papildomos administracinės ir finansinės naštos; pritaria 
tinklų, kuriamų remiantis valstybių narių šiuo tikslu įgyvendinamomis iniciatyvomis, 
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steigimui; ragina valstybės ar regionų subjektus derėtis dėl upių pakrančių miškų 
populiacijų atkūrimo, jei reikia, kartu su konkrečių specializacijų suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų sukurtos biologinės įvairovės buveinės, kurias sukūrus bus 
teikiamos ekologinės paslaugos, pvz., per gruntinius vandenis cirkuliuojančių 
kenksmingų medžiagų sugertis; atkreipia dėmesį į BŽŪP poveikio vertinimo tyrimo 
rezultatus, iš kurių matyti, kuriose srityse BŽŪP priemonėmis ir veiksmais būtų galima 
labiau prisidėti prie biologinės įvairovės tikslų, ir ragina ieškoti būdų, kaip pagerinti 
esamas priemones; taip pat ragina toliau tirti biologinės įvairovės ir atsparumo ryšį;

34. pažymi, kad beveik 25 proc. viso ES miškų ploto priklauso tinklui „Natura 2000“;

35. pažymi, kad Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos vedamos ir Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos remiamos derybos sužlugo svarstant klausimą dėl teisiškai 
privalomo visos Europos susitarimo dėl miškų, dėl to, kad Rusijos Federacija pasitraukė 
iš derybų proceso; tačiau ir toliau remia tvirtas priemones tvariai miškotvarkai Europoje 
ir pasaulyje skatinti; 

36. pabrėžia, kad vis daugiau ES politikos priemonių sprendžia miškų problemas iš 
skirtingų perspektyvų; ragina užbaigti tebevykstantį procesą, nustatytą pagal dabartinę 
ES miškų strategiją, siekiant sukurti tvarumo metodą, kuris nebūtų grindžiamas 
galutiniu naudojimu, aktyviai dalyvaujant Miškininkystės nuolatiniam komitetui ir 
valstybėms narėms, remiantis naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvoje nurodytu dviejų etapų metodu; mano, kad dviejų etapų metodas galėtų būti 
taikomas kitose politikos srityse, siekiant užtikrinti miško biomasės tvarumo kriterijus ir 
tarpsektorinį ES politikos suderinamumą, taip pat atlyginti už pasiekimus, susijusius su 
ekosistema, visų pirma už socialiniu požiūriu svarbią su klimatu susijusią miškų 
teikiamą naudą; kartu pripažįsta, kad ES miškininkystė jau atitinka aukščiausius 
tvarumo standartus; pažymi, kad taikant miško biomasės tvarumo metodą turi būti 
atsižvelgiama į medienos konkurencingumo, palyginti su kitomis žaliavomis, poreikį; 
pabrėžia, kad svarbu naudoti rinkoje sukurtas priemones, pvz., galiojančias miškų 
sertifikavimo sistemas, kaip tinkamas įrodinėjimo priemones miškų išteklių tvarumui 
patikrinti, ir ragina jas naudoti;

37. pabrėžia miškų ir agrarinės miškininkystės priemonių pagal BŽŪP ir kitų 
miškininkystės priemonių, taip pat sąžiningų ir konkurencingų rinkos sąlygų 
užtikrinimo ES svarbą siekiant sėkmingai plėtoti tvarią žiedinę bioekonomiką, kartu 
įgyvendinant ES miškų strategiją; primena, jog būtina užtikrinti tęstinumą ir taikyti 
tikslias ir patobulintas miškininkystės priemones pagal 2021–2027 m. BŽŪP; atkreipia 
dėmesį į tai, kad tolesnis BŽŪP biudžeto mažinimas turėtų neigiamą poveikį 
investicijoms į tvarią miškotvarką ir ES miškų sektoriaus tikslų įgyvendinimui; mano, 
kad tvarios miškotvarkos klausimas turėtų būti aiškiai įtrauktas į naujus BŽŪP 
strateginius planus; pabrėžia, kad reikia mažinti administracinę naštą, susijusią su ES 
miškininkystės priemonėmis ir valstybės pagalba apskritai, pavyzdžiui, siekiant skatinti 
miškingos augalijos propagavimą ir išsaugojimą, atsižvelgiant į kraštovaizdžio 
ypatumus ir politikos priemones, susijusias su I ir II ramsčių išmokomis, ir leidžiant 
taikyti bendrąsias išimtis, kad būtų galima greitai reaguoti į miškams kylančius iššūkius; 
taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad horizontaliosios kaimo plėtros programos (KPP) 
priemonės, pvz., „Jaunieji ūkininkai“, neapima miškininkystės veiklos, bent jau kai 
kuriose valstybėse narėse;
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38. atkreipia dėmesį į ganyklų ir miškotvarkos susiejimo naudą, visų pirma dėl gaisro 
rizikos mažinimo ir mažesnių miško priežiūros išlaidų; mano, kad moksliniai tyrimai ir 
žinių perdavimas specialistams šioje srityje yra labai svarbūs; pabrėžia tradicinių 
ekstensyvios agrarinės miškininkystės sistemų ir jų teikiamų ekosisteminių paslaugų 
vertę; ragina Komisiją suderinti ES miškų strategiją su strategija „Nuo ūkio iki stalo“, 
kad būtų pasiekti šie tikslai, ir skatinti ES masto specializuotas mokymo programas, 
siekiant informuoti ūkininkus apie sumedėjusios augalijos integravimo į žemės ūkį 
naudą ir praktiką; atkreipia dėmesį į tai, kad mažai naudojamasi įvairiomis 2014–
2020 m. Kaimo plėtros reglamente numatytomis priemonėmis, sukurtomis siekiant 
remti apgalvotas pastangas integruoti miškingą augaliją į ūkininkavimo veiklą; 
pripažįsta agrarinės miškininkystės pajėgumą didinti bendrą biomasės produktyvumą 
konkrečiose vietovėse ir pabrėžia, kad mišrios ekosistemos sukuria daugiau biomasės ir 
absorbuoja daugiau anglies dioksido atmosferoje;

39. pabrėžia, kad Sąjunga turėtų skirti pakankamai lėšų priemonėms, skirtoms su mišku 
susijusiam sektoriui, ir atitinkančioms naujus šio sektoriaus lūkesčius, įskaitant 
investicijas į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo didinimą, miško kelių tinklų 
išlaikymą, miškininkystės technologijas, inovacijas ir miško produktų perdirbimą bei 
naudojimą;

40. ragina valstybes nares suderinti savo įvairias miškininkystės valdymo strategijas ir 
planus, kad būtų galima laikytis atitinkamų tikslų ir juos reikiamu metu atitinkamai 
pakoreguoti, užuot kūrus administracines mozaikas, dėl kurių kyla grėsmė, kad nebus 
pasiekti jų strateginiuose dokumentuose nustatyti tikslai;

41. apgailestauja dėl to, kad į pasiūlymą dėl BŽŪP 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiui neįtraukta su agrarine miškininkyste susijusi nuostata; mano, kad būsimame 
BŽŪP reglamente būtinai reikėtų pripažinti agrarinės miškininkystės naudą ir toliau 
skatinti ir remti agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą, atkūrimą, atnaujinimą ir 
priežiūrą; ragina Komisiją skatinti valstybes nares savo strateginiuose planuose taikyti 
agrarinės miškininkystės paramos priemones; 

42. palankiai vertina Komisijos paskelbtą iniciatyvą „Farm Carbon Forest“, kuria siekiama 
atlyginti ūkininkams, įsipareigojusiems įgyvendinti projektus, kuriais siekiama 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį arba padidinti jo saugojimą, kad būtų prisidėta prie 
„nulinio anglies dioksido kiekio“ iki 2050 m. tikslo, atsižvelgiant į naują Žaliąjį kursą;

43. pabrėžia esminį aukšto lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį skatinant miškų, 
agrarinės miškininkystės ir su mišku susijusio sektoriaus indėlį įveikiant mūsų laikų 
iššūkius; pabrėžia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų po 2020 m. svarbą, 
pripažįsta Žemės ūkio tyrimų nuolatinio komiteto vaidmenį ir pažymi, kad nuo tada, kai 
2013 m. buvo pradėta įgyvendinti miškų strategija, moksliniai tyrimai ir technologijos 
toli pažengė; pabrėžia, kad svarbu skatinti tolesnius mokslinius tyrimus, inter alia, 
miškų ekosistemų, biologinės įvairovės, iškastinio kuro žaliavų ir energijos tvaraus 
pakeitimo, anglies dioksido saugojimo, medienos produktų ir tvarios miškotvarkos 
praktikos srityse; ragina toliau finansuoti mokslinius tyrimus apie dirvožemį ir jo 
vaidmenį didinant miškų atsparumą klimato kaitai ir prisitaikymą prie jos, biologinės 
įvairovės apsaugą ir gerinimą, taip pat kitų ekosisteminių paslaugų teikimą ir pakeitimo 
poveikį, taip pat ragina rinkti duomenis apie naujoviškus miškų apsaugos ir atsparumo 
didinimo metodus; susirūpinęs pažymi, kad duomenys apie neliestus miškus tebėra 
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neišsamūs; pabrėžia, kad daugiau mokslinių tyrimų ir didesnis finansavimas teigiamai 
prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo, miško ekosistemų išsaugojimo, biologinės 
įvairovės skatinimo, tvaraus ekonomikos augimo ir užimtumo, ypač kaimo vietovėse; 
atkreipia dėmesį į Komisijos rekomendaciją, kad tvirtas inovacijų kapitalizavimas vertės 
grandinėje padėtų remti su mišku susijusio sektoriaus konkurencingumą; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina naują EIB klimato srities užmojį finansuoti projektus, galinčius 
suteikti daugiau galimybių su mišku susijusiam sektoriui, kuris atlieka svarbų vaidmenį 
pakeičiant iškastines medžiagas ir energiją; palankiai vertina jau vykdomus su miškais 
susijusius mokslinius tyrimus ir įgyvendinamas inovacijas, ypač pagal programas 
„Horizontas 2020“ ir LIFE +; palankiai vertina tuos atvejus, kai rezultatai padeda plėtoti 
tvarią bioekonomiką, siekiant įvairių tvarios miškotvarkos aspektų pusiausvyros ir 
pabrėžiant daugiafunkcį miškų vaidmenį; ragina Komisiją investuoti į mokslinius 
tyrimus ir prireikus juos intensyvinti, kad būtų rastas sprendimas dėl kenksmingųjų 
organizmų ir ligų plitimo miškuose;

44. ragina Komisiją kartu su miškų ūkio mašinų gamintojais imtis iniciatyvų siekiant 
pagerinti tų mašinų aplinkosauginį projektavimą, kad būtų suderintas aukštas darbuotojų 
apsaugos lygis ir minimalus poveikis miškų dirvožemiui ir vandeniui;

45. yra susirūpinęs dėl to, kad nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio bendras 
miškų plotas pasauliniu mastu labai sumažėjo; pabrėžia, kad miškų naikinimas ir 
nykimas pasaulyje yra rimtos problemos; pabrėžia, kad ES miškų strategija turėtų daryti 
įtaką pasauliniam politiniam kontekstui ir apimti ES išorės tikslus ir veiksmus, 
susijusius su tvarios miškotvarkos skatinimu visame pasaulyje, tiek dvišaliu pagrindu, 
tiek vykdant daugiašalius su miškais susijusius procesus, ypatingą dėmesį skiriant 
priemonėms, kuriomis siekiama sustabdyti miškų naikinimą visame pasaulyje, įskaitant 
paramą teisėtai, tvariai ir miškų nykimo nesukeliančiai gamybai ir tiekimo grandinėms, 
kurios neskatina žmogaus teisių pažeidimų, taip pat užtikrinti tvarų miškų išteklių 
valdymą; atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų parengti politikos iniciatyvas siekiant spręsti 
problemas už ES ribų, daugiausia dėmesio skiriant atogrąžoms, kartu atsižvelgiant į 
skirtingo masto aplinkos politikos užmojus įvairiose atogrąžų šalyse, ir netvarios 
praktikos miškuose varomosioms jėgoms, kurios nepriklauso miškų sektoriui; pabrėžia, 
kad reikia įgyvendinti importo atsekamumo priemones, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiant įtvirtinti aukštesnius 
tvarumo standartus; pabrėžia, kad reikia skatinti įgyvendinti ES medienos reglamentą ir 
FLEGT (miškų teisės aktų vykdymas, miškų valdymas ir prekybos mediena) veiksmų 
planą, siekiant padėti užtikrinti geresnę neteisėtai nukirstos arba gautos medienos 
patekimo į rinką prevenciją, nes tai sukuria nesąžiningą konkurenciją Europos 
miškininkystės sektoriui ir ES rinkai; pakartoja, kad reikia sukurti sertifikavimo 
sistemas ir į prekybos susitarimus įtraukti konkrečias tvarios miškotvarkos nuostatas; 
ragina užtikrinti nuoseklų ir sistemingą ES medienos reglamento išsamaus patikrinimo 
sistemos aiškinimą;

46. pabrėžia švietimo ir kvalifikuotos, gerai apmokytos darbo jėgos svarbą siekiant 
sėkmingai praktikoje įgyvendinti tvarią miškotvarką; ragina Komisiją ir valstybes nares 
toliau įgyvendinti priemones ir naudotis esamomis Europos priemonėmis, pvz., Europos 
žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos regioninės plėtros fondu (ERPF), 
Europos socialiniu fondu (ESF) ir Europos mokymo programomis („ET 2020“), siekiant 
remti kartų atsinaujinimą ir kompensuoti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą šiame 
sektoriuje;
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47. ragina į prekybos susitarimus įtraukti neteisėtai įsigytos medienos importą, o pažeidimų 
atveju taikyti sankcijas;

48. ragina valstybes nares ir medienos pramonę svariai prisidėti siekiant užtikrinti, kad 
visos iškirstos miškų zonos būtų atsodintos;

49. pabrėžia, kad reikia toliau plėsti ES masto Europos miškų informacinę sistemą (FISE) 
atsižvelgiant į šiuo metu veikiančias sistemas, už kurią būtų bendrai atsakingi visi 
atitinkami Komisijos generaliniai direktoratai, dirbantys įvairiose FISE apimamose 
srityse; mano, kad ši priemonė turėtų būti koordinuojama pagal ES miškų strategiją; 
pabrėžia, kad svarbu realiuoju laiku teikti lyginamąją, moksliškai pagrįstą ir 
subalansuotą informaciją apie Europos miškų išteklius, kartu stebint, ar miškai ir 
gamtiniai ištekliai yra tinkamai valdomi ir, jei reikia, išsaugomi, ir siekiant prognozuoti 
dėl klimato kaitos kylančių natūralių trikdžių poveikį ir jų pasekmes, pasitelkiant 
aplinkos ir socialinius bei ekonominius rodiklius bet kokiai su miškais susijusiai ES 
politikai plėtoti; pažymi, kad nacionaliniai miškų inventoriai yra išsami stebėsenos 
priemonė siekiant įvertinti miškininkystės atsargas ir atsižvelgti į regioninius aspektus; 
ragina ES sukurti Europos miškų stebėsenos tinklą, siekiant rinkti informaciją vietos 
lygmeniu, kuris būtų susietas su „Copernicus“ žemės stebėjimo programomis

50. palankiai vertina šio sektoriaus skaitmeninimo tendenciją ir ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę įdiegti ES masto skaitmeninį medienos atsekamumo mechanizmą, skirtą 
duomenims rinkti, nuosekliam skaidrumui ir vienodoms veiklos sąlygoms užtikrinti, 
taip pat nekonkurencingam elgesiui ir tyčiniams neteisėtiems veiksmams prekybos 
mediena srityje mažinti tiek ES viduje, tiek už jos ribų, taikant patikros sistemą; be to, 
mano, kad tokia patikros sistema leistų pagerinti taisyklių laikymąsi, apriboti finansinį 
sukčiavimą ir su juo kovoti, taip pat trukdytų taikyti kartelių praktiką ir nutrauktų 
neteisėtas medienos ruošos logistines operacijas ir judėjimą; toliau skatina keistis gerąja 
patirtimi su valstybėmis narėmis, kurios jau įgyvendino tokias reformas nacionaliniu 
lygmeniu;

51. pabrėžia, kad valstybės narės turi kompetenciją ir atlieka pagrindinį vaidmenį rengiant ir 
įgyvendinant ES miškų strategiją po 2020 m.; ragina Komisijos Miškininkystės 
nuolatinį komitetą padėti valstybėms narėms vykdyti šią užduotį; pabrėžia, kad svarbu 
keistis informacija ir tuo pačiu metu įtraukti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, 
pvz., miškų savininkus ir valdytojus, į pilietinio dialogo dėl miškininkystės ir 
kamštienos grupę, taip pat rengti jos reguliarius posėdžius ir didinti koordinavimą bei 
sinergiją su Miškininkystės nuolatiniu komitetu; primygtinai ragina Komisiją bent kartą 
per metus įtraukti Parlamentą į ES miškų strategijos įgyvendinimą; ragina stiprinti 
Miškininkystės nuolatinio komiteto vaidmenį siekiant užtikrinti atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų ir politikos koordinavimą ES lygmeniu; be to, pabrėžia, kad 
vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo stiprinant tvarų miškų 
naudojimą ir ypač kaimo ekonomiką; pabrėžia glaudesnio valstybių narių 
bendradarbiavimo svarbą siekiant padidinti naujosios ES miškų strategijos naudą; be to, 
ragina Komisiją ir jos generalinius direktoratus, turinčius su miškais susijusią 
kompetenciją, strategiškai dirbti siekiant užtikrinti bet kokios su miškininkyste 
susijusios veiklos nuoseklumą ir stiprinti tvarią miškotvarką;

52. primygtinai ragina valstybes nares teikti pirmenybę nuolatiniam aukštos kokybės 
profesiniam su mediena susijusių profesijų mokymui ir mokymui ekologiškos statybos 
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srityje, taip pat užtikrinti būtinas viešąsias išlaidas ir investicijas šioje srityje, kad būtų 
galima pasirengti būsimiems ES medienos pramonės poreikiams; 

53. primena Komisijos įsipareigojimą visiškai netoleruoti reikalavimų nesilaikymo; 
pabrėžia, kad šiuo metu prieš valstybes nares pradėta keletas pažeidimo nagrinėjimo 
bylų, susijusių su nepakeičiamomis Europos miškų ekosistemų vertybėmis, ir 
primygtinai ragina Komisiją skubiai imtis veiksmų šiais atvejais;

54. ragina Komisiją, derinant veiksmus su valstybių narių darbo inspekcijos tarnybomis, 
patikrinti, ar į rinką pateiktos ir medienos pramonės naudojamos mašinos atitinka 
Direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų ir ar jose įrengta pjuvenų išgavimo ir surinkimo 
sistema;

55. yra įsitikinęs, kad ES miškų strategija turėtų skatinti ir remti dalijimąsi geriausia 
praktika, susijusia su tvarios miškotvarkos įgyvendinimu, miškų sektoriaus darbuotojų 
ir valdytojų profesiniu mokymu, miškininkystės sektoriaus rezultatais ir geresniu 
valstybių narių bendradarbiavimu vykdant tarpvalstybinius veiksmus ir dalijantis 
informacija, siekiant užtikrinti sveikų Europos miškų augimą; tai pat pabrėžia, kad 
visais atitinkamais ES lygmenimis reikia užtikrinti geresnį informavimą apie tvarios 
miškotvarkos svarbą, taip pat sudaryti galimybes plėsti, įgyvendinti ir koordinuoti 
informuotumo didinimo kampanijas apie miško daugiafunkciškumą ir daugeriopą 
naudą, kurią tvari miškotvarka teikia ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu, 
siekiant informuoti visus piliečius apie šio paveldo turtingumą ir būtinybę valdyti, 
prižiūrėti ir tausiai naudoti mūsų išteklius, kad būtų išvengta konfliktų visuomenėje;

56. skatina valstybes nares primygtinai raginti savo atitinkamus miškininkystės srities 
suinteresuotuosius subjektus pasiekti platesnį gyventojų sluoksnį pasitelkiant švietimo 
priemones ir programas, skirtas tiek moksleiviams, tiek kitų amžiaus grupių žmonėms, 
pabrėžiant miškų svarbą tiek žmogaus vadovaujamai veiklai, tiek biologinės įvairovės ir 
įvairių ekosistemų išsaugojimui; 

57. pažymi, kad skaitmeninimas ir tvarios technologijos atlieka pagrindinį vaidmenį 
užtikrinant pridėtinę vertę toliau plėtojant su mišku susijusį sektorių; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti žinių ir technologijų perdavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi, 
pvz., tvarios ir aktyvios miškotvarkos srityje;

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

Miškai, miškininkystė ir visas su mišku susijęs sektorius atlieka svarbų vaidmenį padedant 
surasti tvarius daugelio mūsų laikų iššūkių sprendimus. Miškai ir kitos miškingos vietovės 
užima ne mažiau kaip 43 proc. ES ploto ir šiame sektoriuje ES tiesiogiai dirba ne mažiau kaip 
500 000, o netiesiogiai – 2,6 mln. Europos piliečių. Be to, 60 proc. ES miškų priklauso 
privatiems subjektams. Europos miškai labai skiriasi dydžio, struktūros, biologinės įvairovės 
ir tvarkymo metodų požiūriais.

Nuo 2013 m., kai buvo priimta ankstesnė ES miškų strategija, labai pasikeitė pasaulinė 
politinė aplinka ir šis pokytis daro didelę įtaką įvairioms ES politikos sritims. ES vidaus ir 
tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, netaršios visuomenės sukūrimo, Europos žaliojo 
kurso, JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), Kioto protokolo, Paryžiaus susitarimo ir kitų 
nebus įmanoma įvykdyti be miškų ir su mišku susijusio sektoriaus teikiamos naudos klimatui 
ir kitų ekosisteminių paslaugų.

Be to, turime nepamiršti, kad miškų politika iš esmės priklauso valstybių narių kompetencijai. 
SESV nenurodomos konkrečios ES miškų politikos nuostatos, o ES savo politika jau seniai 
prisideda prie tvarios miškotvarkos ir valstybių narių sprendimų dėl miškų įgyvendinimo. 
Didėjantis nacionalinės ir ES politikos sričių skaičius daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį 
miškams ir jų tvarkymui ES. Taip sukuriama sudėtinga ir fragmentiška ES miškų ir jų 
tvarkymo politikos aplinka, kuri turi būti nuoseklesnė ir geriau koordinuojama, naudinga 
visiems tvarumo ramsčiams.

Todėl mums reikia tvirtos, holistinės ir nepriklausomos ES miškų strategijos po 2020 m. Ji 
turėtų integruoti holistinį požiūrį į tvarią miškotvarką, kuri būtų grindžiama subalansuotu 
ekonominiu, socialiniu ir aplinkos tvarumu ir užtikrintų miškų daugiafunkcio vaidmens 
tęstinumą. ES miškų strategija turėtų būti neatsiejama ir nepriklausoma būsimo Europos 
žaliojo kurso dalis ir nepriklausyti nuo jokios kitos sektorių strategijos.

Naujoji ES miškų strategija turėtų apimti priemones, kuriomis būtų stiprinama jos atliekama 
veiksmingo politikos koordinavimo funkcija įgyvendinant įvairias su miškais susijusias ES 
politikos strategijas ir jas įgyvendinant taip, kad būtų atsižvelgta į visą su miškais susijusią 
vertės grandinę. Ji turėtų užtikrinti darną ir sąveiką su kitais sektoriais, kurie turi įtakos šiam 
sektoriui. ES miškų strategija taip pat turėtų būti sąsaja tarp ES sektorių politikos ir valstybių 
narių nacionalinės miškų politikos ir ja turėtų būti užtikrinta, kad su miškais susijusio 
sektoriaus ekspertinės žinios būtų įtrauktos nuo pat pirmųjų politikos formavimo etapų, o tai 
padėtų sukurti darnią ir nuoseklią su miškais susijusią politiką. Be to, ES turėtų aktyviai daryti 
įtaką pasaulinei politinei aplinkai imdamasi veiksmų, kuriais būtų stabdomas miškų 
naikinimas pasaulyje, ir skatindama ne tik miškų atželdinimą ir apželdinimą mišku, bet ir 
tvarų miškų išteklių valdymą.

Be to, miškams, su mišku susijusiam sektoriui ir bioekonomikai tenka labai svarbus vaidmuo 
siekiant Europos žaliojo kurso tikslų, taigi ir ES klimato, energetikos ir aplinkos apsaugos 
tikslų. Šių tikslų niekada nebus įmanoma pasiekti be daugiafunkcių, sveikų miškų ir tvarios 
miškotvarkos su perspektyviomis pramonės šakomis. Svarbu užkirsti kelią gyventojų 
išvykimui iš kaimo vietovių ir pritraukti pramonės įmonių investicijas Europoje bei kurti 
verslo ekosistemas, kuriose būtų tvariai naudojami turimi vietos ištekliai, o vietos 
gyventojams siūlomos darbo vietos. Šiuo atžvilgiu ES miškų strategija turėtų atlikti pagrindinį 
vaidmenį užtikrinant, kad pramonės šakos galėtų gauti žaliavų.
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Sumažinus priklausomybę nuo iškastinių žaliavų ir energijos, atsiras daugiau galimybių, ypač 
kaimo vietovėse. Miškai neturėtų būti laikomi vieninteliais CO2 absorbentais, nes tokiu atveju 
kiti sektoriai deda mažiau pastangų mažinti savo išmetamų teršalų kiekį. Reikėtų pabrėžti, kad 
svarbu atsisakyti iškastiniu kuru grindžiamos visuomenės.

Klimato kaitos švelninimas turi būti laikomas viena iš svarbių funkcijų, kurią atlieka miškai ir 
miškų sektorius. Be to, prisitaikymas prie klimato kaitos tampa vis svarbesnis siekiant 
užtikrinti tinkamas natūralių trikdžių prevencijos priemones. Reikia kovoti su žievėgraužių 
vabzdžių epidemijomis, sausromis ir miškų gaisrais ir užkirsti jiems kelią.

Reikia subalansuotai skatinti atsižvelgti į miškų ir miškotvarkos aplinkos, ekonominius ir 
socialinius aspektus, kartu siekiant didinti itin svarbią bendrą naudą klimatui, gaunamą iš 
miškų ir su mišku susijusios vertės grandinės, t. y. paskatintą CO2 sekvestraciją, anglies 
dioksido saugojimą medienos gaminiuose ir iškastinių žaliavų bei energijos pakeitimą 
alternatyviomis žaliavomis ir energija. Turėtų būti atliekama daugiau su minėtais dalykais 
susijusių mokslinių tyrimų.

Miškai ir su mišku susijęs sektorius labai prisideda prie vietos žiedinės bioekonomikos plėtros 
ES. 2010 m. bioekonomikos rinka buvo įvertinta daugiau nei 2 trln. EUR, joje buvo sukurta 
20 mln. darbo vietų ir tai sudarė 9 proc. visų darbo vietų ES. Žiedinės bioekonomikos 
diegimas turi būti skatinamas vykdant stiprią mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką. 
Kiekvienu į bioekonomikos mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 
2020“ investuotu euru bus sukuriama apie 10 EUR pridėtinės vertės.

Reikėtų pabrėžti atsparių ir sveikų miškų ekosistemų, įskaitant gyvūniją ir augaliją, svarbą 
siekiant išlaikyti ir gerinti įvairių ekosisteminių paslaugų, kurias teikia miškai, pavyzdžiui, 
biologinės įvairovės, švaraus oro, vandens, sveiko dirvožemio, medienos ir ne medienos 
žaliavų, teikimą. 

Be to, įvairios ekosisteminės paslaugos, įskaitant žaliavas, visuomenei teikiamos „Natura 
2000“ teritorijose. Tačiau šių teritorijų tvarkymui reikia pakankamai finansinių išteklių.

Miško įveisimas ir atželdinimas yra tinkamos priemonės ES miškų dangai didinti, ypač 
apleistose žemėse, netoli miestų ir priemiesčių, taip pat kalnuotose vietovėse. Turime pabrėžti 
apsauginių miškų funkcijų, taip pat aktyvaus ir tvaraus miškų tvarkymo svarbą šiose 
vietovėse, kad pagerintume ekosistemų būklę ir atsparumą ir kad pritaikytume rūšinę sudėtį 
prie regioninių ir klimato sąlygų.

Reikia pabrėžti didžiulę bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), miškininkystės priemonių 
finansavimo ir mokslinių tyrimų bendrųjų programų svarbą pragyvenimo šaltiniams ir 
bioekonomikos plėtrai kaimo vietovėse. Ūkininkai ir miškų savininkai yra pagrindiniai 
subjektai kaimo vietovėse. Be to, 2014–2020 m. BŽŪP kaimo plėtros programoje 
miškininkystės, agrarinės miškininkystės ir su mišku susijusių pramonės šakų vaidmuo yra 
itin svarbus. Turime skatinti jį pripažinti 2021–2027 m. BŽŪP ir įgyvendinant Europos žaliąjį 
kursą.

Tinkamai finansuojami aukštos kokybės moksliniai tyrimai, inovacijos, informacijos 
rinkimas, duomenų bazių priežiūra ir plėtojimas, geriausia praktika ir dalijimasis žiniomis yra 
itin svarbūs ES daugiafunkcių miškų ateičiai ir visai su mišku susijusiai vertės grandinei, 
atsižvelgiant į didėjančius jiems keliamus reikalavimus ir poreikį pasinaudoti įvairiomis 
visuomenei iškylančiomis galimybėmis ir iššūkiais.
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Miškai užtikrina, pvz., rekreacinę vertę ir su mišku susijusią veiklą, kaip antai galimybę gauti 
kitų nei mediena miško produktų, pvz., grybų ir uogų. Turėtume atkreipti dėmesį į galimybes 
didinti biomasės šalinimo, kaip miškų gaisrų prevencijos priemonės, apimtį ir didinti 
biologinę įvairovę ganant gyvulius, tačiau taip pat į tai, kad laukinių gyvūnų ganymas gali 
turėti neigiamą poveikį daigų išlikimui.

Europos visuomenė vis labiau atsiejama nuo miškų ir miškininkystės, todėl reikėtų skatinti 
tvarios miškotvarkos svarbą. Atsižvelgiant į svarbų tvarios miškotvarkos vaidmenį užtikrinant 
įvairialypę naudą, kurią miškai teikia visuomenei, labai svarbu informuoti visuomenę apie 
miškų ir jų tvarkymo – mūsų gamtinio paveldo dalies – ekonominį, socialinį ir 
aplinkosauginį, taip pat kultūrinį ir istorinį vaidmenį.

Komisija, pasitelkdama savo Nuolatinį miškininkystės komitetą, turėtų suteikti valstybėms 
narėms pagrindinį vaidmenį rengiant ir įgyvendinant ES miškų strategiją po 2020 m. ir tuo pat 
metu per pilietinio dialogo miškininkystės ir kamštienos klausimais grupę įtraukti atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus. Komisija taip pat turėtų kasmet įtraukti Parlamentą į ES miškų 
strategijos įgyvendinimą.

Galiausiai mums reikia plataus užmojo ir tvirtos ES miškų strategijos po 2020 m., kad būtų 
užtikrintas suderintas ir holistinis požiūris į miškus, su mišku susijusį sektorių ir įvairias jų 
teikiamas paslaugas. Miškai ir su mišku susijęs sektorius gali vis labiau prisidėti prie klimato, 
aplinkos, žmonių ir biologinės žiedinės ekonomikos, naudojant jų pažangius skaitmeninius 
sprendimus ir tvarias technologijas. Mums reikia ilgalaikių investicijų į tvarią miškotvarką 
siekiant užtikrinti, kad miškai išliktų ne tik ekonomiškai perspektyvūs, bet ir svariai prisidėtų 
siekiant daugelio ES tikslų, įskaitant Europos žaliąjį kursą ir perėjimą prie žiedinės 
bioekonomikos. ES miškų strategijoje turi būti atsižvelgta į su mišku susijusių investicijų 
pritraukimą Europoje ir palankesnių sąlygų tarpusavio ryšiams su kitais sektoriais sudarymą. 
Be to, reikia atkreipti dėmesį į esminį medienos medžiagų vaidmenį ir potencialą tokiuose 
sektoriuose, kaip, pvz., statyba, tekstilė, cheminės medžiagos ir pakavimas, pakeičiant 
iškastiniu kuru grindžiamas alternatyvas. Be to, mums reikia įrodymais pagrįsto sprendimų 
priėmimo, kai kalbama apie su miškais susijusią ES politiką.
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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO 
NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetuiEuropos miškų strategija. Tolesni veiksmai
(2019/2157(INI))

Nuomonės referentė: Jessica Polfjärd

PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į Pranešimą dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti 
pasaulio miškus, stiprinimo, dėl kurio šiuo metu vyksta diskusijos Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete;

A. kadangi dėl tikslinių programų ir natūralaus augimo 1990–2015 m. laikotarpiu miškai ir 
kita miškinga žemė ES labai išsiplėtė ir užima 43 % ES teritorijos, t. y. 182 mln. 
hektarų, ir sudaro 5 % visų pasaulio miškų; kadangi miškų plotai sudaro pusę tinklo 
„Natura 2000“ ploto; kadangi kai kurios valstybės narės, kurių daugiau kaip pusę 
teritorijos užima miškai, yra priklausomos nuo miškininkystės; kadangi maždaug 60 % 
ES miškų priklauso privatiems subjektams, iš kurių dauguma – smulkieji savininkai, 
kuriems priklauso mažiau nei 3 ha miško; kadangi miškuose gyvena didžioji dalis 
Europos sausumos biologinės įvairovės;

B. kadangi ES įsipareigojo siekti Biologinės įvairovės konvencijos Aičio tikslų, kaip antai 
7 tikslo, kuriame reikalaujama, kad iki 2020 m. žemės ūkio, akvakultūros ir 
miškininkystės vietovės būtų tvariai valdomos užtikrinant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, tačiau ES nėra pasirengusi pasiekti šių tikslų;

C. kadangi miškai yra žiedinės ekosistemos, pagrįstos visišku joje esančių medžiagų ir 
maistinių medžiagų perdirbimu; kadangi bet kokios formos aktyvi miškotvarka yra 
grindžiama šios ekosistemos išteklių naudojimu, o tai neigiamai paveikia jos veiklą, 
struktūrą ir biologinę įvairovę;

D. kadangi daugelis miškų ir miškininkystės aspektų reglamentuojami ES teisės aktais, 
pvz., Paukščių ir Buveinių direktyvomis, Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), žemės 
naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) reglamentu, 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Medienos reglamentu;

E. kadangi, remiantis Europos aplinkos agentūros ataskaita „Europos aplinka. Būklė ir 
raidos perspektyvos 2020 m.“, iš ilgalaikių paukščių populiacijos tendencijų, įskaitant 
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paprastuosius miško paukščius, matyti, kad Europoje smarkiai sumažėjo biologinė 
įvairovė; vienas iš identifikuotų tai skatinančių veiksnių – intensyvi miškininkystė1; 
kadangi, remiantis ta pačia ataskaita, Europai kyla precedento neturinčių ir 
neatidėliotinų uždavinių; kadangi per artimiausius 10 metų reikia imtis skubių veiksmų, 
kurie padėtų išspręsti susirūpinimą keliančio biologinės įvairovės nykimo, didėjančio 
klimato kaitos poveikio ir pernelyg didelio gamtos išteklių naudojimo klausimus;

F. kadangi kitaip nei jaunesni tvarkomi miškai, dideli medžiai ir nepažeisti senesni miškai 
yra svarbi buveinė ir labai svarbios anglies sankaupos, kurių nebūtų galima pakeisti bent 
100–150 metų, jeigu šie medžiai būtų iškirsti; kadangi seni miškai nuolat iš atmosferos 
pašalina anglies dioksidą ir ją saugo, taip pat ir miško dirvožemyje; kadangi ES beveik 
nebėra neliestų miškų;

G. kadangi Komisijos 2018 m. ataskaitoje dėl dabartinės ES miškų strategijos 
įgyvendinimo teigiama, kad vienas iš svarbiausių uždavinių tebėra įgyvendinti ES 
biologinės įvairovės politiką ir kad „iš miško buveinių ir rūšių apsaugos ataskaitų kol 
kas nematyti, kad būtų daroma pažanga“; kadangi valstybės narės pranešė, kad 2007–
2012 m. laikotarpiu tik 26 % Europos svarbos miško rūšių ir 15 % miško buveinių, 
įtrauktų į Buveinių direktyvą, apsaugos būklė buvo gera; kadangi ES miškų kokybė jau 
ilgą laiką blogėja; kadangi tam tikrose valstybėse narėse neteisėta medienos ruoša 
tebėra neišspręsta problema;

H. kadangi, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsniu, 
Sąjunga ir jos valstybės narės dalijasi kompetencija aplinkos srityje; kadangi, remiantis 
SESV 191 straipsniu, ES aplinkos politika inter alia siekiama aukšto apsaugos lygio; 
kadangi Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad miškai yra ES gamtinio paveldo 
dalis, todėl jiems taikomas 191 straipsnis2;

I. kadangi 2019 m. lapkričio 28 d. Parlamentas paskelbė kritinę klimato ir aplinkos padėtį;

J. kadangi miškai yra sudedamoji darnaus vystymosi dalis; kadangi siekiant padėti įveikti 
biologinės įvairovės nykimo ir klimato krizes, 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 sveikos ekosistemos turi daugiau 
galimybių įveikti aplinkos stresą sukeliančius veiksnius, įskaitant klimato pokyčius, nei 
nualintos ekosistemos, nes joms būdingos savybės, dėl kurių jos gali maksimaliai 
padidinti savo gebėjimą prisitaikyti; kadangi kitaip nei jaunesni tvarkomi miškai, dideli 
medžiai ir nepažeisti senesni miškai yra svarbi buveinė ir saugo daug CO2); kadangi 
tarpusavyje susijusios miškų buveinės ir miškų koridoriai yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti nykstančios floros ir faunos išlikimą;

K. kadangi miškai ir miškų teritorijos atlieka daugiafunkcinį vaidmenį, nes jie yra žiedinės 
ekosistemos, grindžiamos visišku medžiagų ir maistinių medžiagų perdirbimu, ir yra 
labai svarbūs reguliuojant vandens ciklą, įskaitant vandens sulaikymą siekiant užkirsti 
kelią potvyniui, CO2 absorbavimą , anglies dioksido saugojimą, sausumos biologinės 
įvairovės prieglobą, artimos gamtai rekreacijos ir gerovės galimybių užtikrinimą, taip 

1 Europos aplinkos agentūros pranešimas „Europos aplinka. Būklė ir perspektyvos 2020 m.“, 83 psl.
2 1999 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimo sujungtose bylose C-164/97 ir C-
165/97 Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą, ECLI:EU:C:1999:99, 16 punktas.
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pat prisideda prie ekonomikos augimo ir užimtumo kaimo ir miesto vietovėse, kuriose 
ES miškininkystės sektorius yra svarbus ramstis ir kuriame dirba daugiau kaip 3 mln. 
žmonių; kadangi šios darbo vietos ilguoju laikotarpiu priklauso nuo atsparių miškų 
ekosistemų;

L. kadangi ES įsipareigojo siekti JT darnaus vystymosi tikslų, įskaitant 15 tikslą – saugoti, 
atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su 
dykumėjimu, sustabdyti dirvožemio degradaciją, sustabdyti biologinės įvairovės 
praradimą;

M. kadangi miškai veiksmingai prisideda prie teritorinės pusiausvyros, ekonomikos augimo 
ir užimtumo kaimo bei miesto vietovėse, taip pat padeda išsaugoti miškininkystės 
sektoriaus konkurencingumą; kadangi suderintas požiūris į visas miško funkcijas 
svarbus užtikrinant su miškais susijusios politikos nuoseklumą; kadangi svarbu pabrėžti, 
kad miškų savininkai ir valdytojai nuolat imasi priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti 
tvarią miškų plėtrą, ir kad svarbu toliau didinti jų galimybes pasiekti Europos žaliojo 
kurso tikslus ir vystyti bioekonomiką, kartu užtikrinant ekosistemų funkcijas ir 
biologinę įvairovę; kadangi ES miškų savininkai ir valdytojai puoselėja ilgas 
daugiafunkcių miškų tradicijas ir turi patirties jų tvarkymo srityje; kadangi vis dėlto dėl 
dabartinių iššūkių reikia gerai išmanyti miškų ekologiją, o ypač kovą su natūraliais 
trikdžiais;

N. kadangi pasaulyje didėja autentiškos laukinės gamtos paklausa ir gerokai padidėjo 
valstybės parama tvirtai miškų ekosistemų apsaugai;

O. kadangi miškų genetinė įvairovė labai svarbi prisitaikant prie besikeičiančių aplinkos 
sąlygų, pvz., klimato kaitos, ir atkuriant biologinę įvairovę;

P. kadangi Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 
specialiojoje ataskaitoje dėl žemės naudojimo nustatyta, kad komercinė miškininkystė 
prisidėjo prie didėjančio grynojo išmetamo ŠESD kiekio, natūralių ekosistemų nykimo 
ir mažėjančios biologinės įvairovės;

Q. kadangi Europos miškai yra itin vertingi klimato kaitos švelninimo požiūriu, nes miškų 
ekosistemos absorbuoja ir saugo apie 10 % Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio ir yra galimybių šiuos pajėgumus padidinti; kadangi miškai taip pat teikia 
atsinaujinančias ir klimatui nekenkiančias žaliavas, pakeičiančias daug energijos 
suvartojančias medžiagas ir iškastinį kurą; kadangi, vis dėlto, naujojoje miškų 
strategijoje turėtų būti pripažintas pakopinio naudojimo principas ir juo turėtų būti 
naudojamasi kaip naudingu išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būdu; kadangi 
miškas dirvožemyje saugo ir absorbuoja apie 2,5 karto daugiau anglies dioksido nei 
medžių biomasėje; ir kadangi nuo gaisrų ir kirtimo nukentėjusiuose miškuose buvo 
prarasta net 26,6 % dirvožemio; todėl pabrėžia sudėtingų miškų ekosistemų ir 
subrendusių miškų svarbą;

R. kadangi „miškų brandinimas“ – tai praktika, kuria vadovaujantis leidžiama miškams 
pasiekti didžiausius galimus ekologinius pajėgumus saugoti anglies dioksidą ir pasiekti 
visus biologinės įvairovės pajėgumus;

S. kadangi, siekiant išsaugoti visą miškų biologinės įvairovės ir funkcionalumo mastą ir 
atsižvelgti į poreikį švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, LULUCF reglamente 
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pripažįstant, kad negyvos medienos anglies sankaupa miške yra analogiška ilgaamžių 
nukirstų medžio produktams, nes tokia anglis nėra akimirksniu oksiduojama ir suteikia 
labai svarbias mikrobuveines, nuo kurių priklauso tam tikros rūšys, įskaitant saugomas 
rūšis; todėl yra labai svarbu apsaugoti dalį miško plotų nuo bet kokio aktyvaus žmogaus 
įsikišimo; kadangi atsiranda naujų prisitaikymo prie klimato kaitos ir jo švelninimo 
galimybių, viena iš jų – miško brandinimas3ir gamtiškoji miškininkystė; 

T. kadangi, remiantis IPBES 2019 m. biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų 
visuotinio vertinimo ataskaita, gamtos būklė visame pasaulyje prastėja žmonijos 
istorijoje precedento neturinčiu mastu ir 1 milijonui gyvūnų ir augalų rūšių gresia 
išnykimas;

U. kadangi BŽŪP yra pagrindinis miškotvarkai skiriamų ES lėšų šaltinis;

V. kadangi želdinami miškai neretai yra monokultūros miškai, kuriuose biologinė įvairovė 
mažesnė nei natūraliuose ir pusiau natūraliuose miškuose ir kurie mažiau atsparūs 
klimato kaitai, o dėl to esant natūraliems trikdžiams, netenkama daugiau anglies;

W. kadangi skirtingos kirtimo rūšys daro skirtingą poveikį miškų anglies dioksido 
saugojimo pajėgumams, dirvožemio kokybei ir išsaugojimo statusui; kadangi didelių 
teritorijų plynasis kirtimas – kenksmingiausias būdas, nes juo iš dirvožemio pašalinama 
didelė organinės medžiagos ir šaknų dalis, dėl jo išskiriamas dirvožemyje esantis anglis 
(maždaug 2,5 karto daugiau nei medienos biomasėje) ir juo smarkiai pažeidžiama 
sudėtinga miškų ir nuo jų priklausančių ekosistemų struktūra;

X. kadangi subsidijos bioenergijai lemia didėjantį medienos naudojimo mastą, atsižvelgiant 
į žaliavos ir energijos naudojimo santykį, ir kartu prisideda prie dirbtinio biomasės 
tiekimo didėjimo4, o dėl to mažėja miškų anglies dioksido sekvestracijos pajėgumai;

Y. kadangi subsidijos įvairiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams padeda atgaivinti šį 
sektorių; kadangi saulės ir vėjo energijos sektoriai ir susijusios technologijos gali 
išsilaikyti be subsidijų po pradinio plėtros etapo; kadangi, vis dėlto, tai netaikoma 
bioenergijos sektoriui, kuris priklauso tik nuo subsidijų;

Z. kadangi turimi ES lygmens duomenys apie miškus yra neišsamūs ir skiriasi jų kokybė, 
tai trukdo ES ir valstybėms narėms koordinuoti miškotvarką ir išsaugojimą;

AA. kadangi nevaldomas miškų naikinimas – vienas iš veiksnių, dėl kurių susiklostė padėtis, 
kai laukinių gyvūnų ligos buvo perduotos žmonėms5;

3 Miškų brandinimas – esamų nepaliestų miškų auginimas siekiant įgyvendinti jų ekologinius pajėgumus, kaip 
nurodyta 2019 m. William R. Moomaw straipsnyje „Nepaliesti miškai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Miškų 
brandinimas prisideda prie klimato kaito švelninimo ir didelės gerovės“, žurnalas „Frontiers in Forests and Global 
Change“.
4 Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centro 2018 m. ataskaita „Biomasės gamyba, tiekimas, naudojimo būdai ir 
srautai Europos Sąjungoje“: „Iš tiesų, ES nustatyti atsinaujinančiosios energijos tikslai lėmė didesnį medienos 
biomasės vartojimą“,. Apskaičiuota, kiek medienos naudojama energijai gaminti: 42 % (2005 m.), 43 % 
(2010 m.), šiuo metu – 48 %, tačiau tikriausiai pranešama ne apie visą energijai gaminti naudojamą medieną.
5IPBES ekspertų kviestinis straipsnis „Atsigavimo po COVID-19 priemonės turi padėti išsaugoti gyvybę, 
apsaugoti pragyvenimo šaltinius ir gamtą, kad būtų sumažinta pandemijų rizika ateityje “, profesoriai Josef Settele, 
Sandra Díaz, Eduardo Brondizio ir dr. Peter Daszak, 2020 m. balandžio 27 d. 
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AB. kadangi ES atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta, kad mūsų vartojimo modeliai ir 
importas iš trečiųjų šalių neprisidėtų prie miškų naikinimo ar miškų alinimo arba 
natūralių ekosistemų keitimo ar nykimo kitose pasaulio vietose;

1. teigiamai vertina Komisijos sprendimą pradėti vykdyti naują miškų strategiją; pabrėžia, 
kad miškų strategijoje turi būti laikomasi subsidiarumo principo; pabrėžia, kad miškų 
strategijoje reikia pripažinti ES kompetenciją aplinkos apsaugos, įskaitant miškus, 
srityje; primena, kad, remiantis SESV 191 straipsniu, ES aplinkos politika privalo 
prisidėti siekiant, be kita ko, šių tikslų: išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir 
apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius; primena, kad keli ES teisės aktai daro 
įtaką miškams ir miškotvarkai; šiuo klausimu pabrėžia, kad reikia holistinės ir 
nuoseklios miškų strategijos, kuri stiprintų daugiafunkcinį miškų ir su mišku susijusio 
sektoriaus vaidmenį ES ir kuri propaguotų didelę miškų naudą visuomenei, ekonomikai 
ir aplinkai, visapusiškai laikantis ES klimato ir aplinkos tikslų; pabrėžia, kad ES miškų 
strategijoje reikėtų aiškiai teikti pirmenybę klimato ir biologinės įvairovės apsaugai kaip 
pagrindiniams ir tarpusavyje susijusiems tikslams; pabrėžia, kad reikia skubiai 
panaikinti natūralius trikdžius ir juos valdyti; pabrėžia, kad miškų strategija turėtų būti 
visapusiškai suderinta su Europos žaliuoju kursu ir biologinės įvairovės strategija iki 
2030 m.;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Europos aplinkos agentūrą miesto miškai taip pat 
nemažai prisideda prie kovos su klimato kaita ir su ja susijusiomis pasekmėmis 
sveikatai, taip pat akcentuoja itin didelę jų, kaip poilsio vietų ir natūralių gamtinių zonų, 
svarbą miesto gyventojams; pabrėžia, kad, be kaimo vietovėse esančių miškų, turi būti 
vertinami ir miesto miškai, taip pat miškų ir medžių sąveika su miesto ir priemiesčių 
teritorijomis bei jų svarbos šioms bendruomenėms supratimas, visų pirma turint 
omenyje užsitęsusias sausras;

3. pabrėžia, kad reikia holistinės ir nuoseklios miškų strategijos, kurią taikant būtų 
stiprinamas daugiafunkcis miškų vaidmuo, didinamas miškų tvarumas, stiprinamas 
miškų sektorius Sąjungoje ir propaguojama didelė miškų nauda aplinkai, visuomenei, 
ekonomikai ir kultūrai; pabrėžia, kad taikant šią sistemą reikia skubiai ir prioritetine 
tvarka užkirsti kelią natūraliems trikdžiams ir spaudimui, kurį patiria miškai, juos 
valdyti ir išspręsti miškų naikinimo problemą;

4. pabrėžia, kad naujoji miškų strategija turėtų būti pagrindinė ES politikos priemonė 
siekiant veiksmingai koordinuoti su miškais susijusią politiką ir iniciatyvas pagal 
Europos žaliąjį susitarimą; ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę 
nustatyti miškų dangos tikslus siekiant tvariai padidinti dabartinį lygį, kartu patvirtinant 
2030 m. tikslus dėl saugomų teritorijų, įskaitant miškus, ir atkūrimo pagal ES biologinės 
įvairovės strategiją bei Parlamento raginimus6 sustabdyti miškų naikinimą ir pagerinti 
esamų miškų ir miškingų plotų kokybę; mano, kad į miškų strategiją reikėtų įtraukti 
tinkamas priemones šiems tikslams pasiekti;

5. pabrėžia, kad miškai sudaro beveik pusę viso „Natura 2000“ teritorijų ploto (t. y. 37.5 
mln. hektarų) ir kad 23 % visų Europos miškų yra šiose teritorijose, kurioms miškai yra 
itin svarbūs7; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia skubiai laikytis Komisijos 

6 2020 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 15-osios Biologinės įvairovės konvencijos šalių 
konferencijos (COP 15), Patvirtinti tekstai P9_TA(2020)0015.
7 Europos aplinkos agentūra,, „Europos miškų ekosistemos. Būklė ir tendencijos“, 2016 m.
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įsipareigojimo visiškai netoleruoti aplinkos teisės aktų nesilaikymo ir ypač teikti 
pirmenybę veiksmingam ES gamtos teisės aktų vykdymui, įskaitant tinkamus „Natura 
2000“ teritorijų valdymo planus ir įvertinti, ar buvo skirta pakankamai lėšų miškų 
apsaugai „Natura 2000“ teritorijose, be kita ko, vykdant pažeidimų nagrinėjimo 
procedūras; šiuo klausimu pažymi, kad yra penki svarbūs uždaviniai, susiję su 
programos „Natura 2000“ įgyvendinimu miškuose:

1) biologinės įvairovės išsaugojimo ir medienos gamybos pusiausvyros 
užtikrinimas,

2) išsaugojimo integravimas ir vietos suinteresuotųjų subjektų prašymai,
3) klimato kaita,
4) finansavimo trūkumas, ir
5) prieštaravimas kitų sričių sektorių politikai;

todėl ragina Europos Komisiją ir valstybes nares:

1) geriau palaikyti ryšius ir užtikrinti didesnį skaidrumą,
2) daugiau dėmesio skirti išsaugojimo mokslui plėtojant valdymo 

strategijas ir sprendžiant klimato kaitos problemą,
3) didinti piliečių dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant politiką,
4) parengti veiksmingą finansavimo strategiją,
5) įgyvendinti integruotą Europos politiką žemės naudojimo ir 

išsaugojimo srityje, ir
6) patobulinti žinias apie programos „Natura 2000“ įgyvendinimą 

miškuose ir jos poveikį biologinei įvairovei, miškotvarkai ir kitokiam 
dirvožemio naudojimui visoje ES;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad mūsų miškų išsaugojimas ir tvarus valdymas yra vieni iš 
pagrindinių visuotinės svarbos paslaugų elementų ir jiems neturėtų būti taikoma 
konkurencijos teisė. primena, kad miškais užtikrinamos viešosios poilsio, sveikatos ir 
švietimo paslaugos;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl daugiafunkcio miškų vaidmens turi būti stiprinamos visos 
sritys: miško kaip daugybės gyvūnų ir augalų rūšių natūralios buveinės apsaugos 
funkcija, naudingoji miško kaip medienos ir kitokių pajamų šaltinio funkcija, miško 
augmenijos ir gyvūnijos apsaugos funkcija; pabrėžia, kad ekologinės, ekonominės ir 
socialinės funkcijos turi būti vertinamos kartu;

8. mano, kad labai svarbu sudaryti geresnes sąlygas gauti ES paramą miškams ir sumažinti 
biurokratizmą, atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria smulkieji ir vidutinio 
dydžio žemės savininkai ir netgi tam tikri viešojo sektoriaus subjektai;

9. pabrėžia, kad nuomonės dėl įvairių rūšių miškų CO2 absorbcijos pajėgumų skiriasi ir 
kad moksliniai tyrimai rodo, jog atsparūs, sveiki ir biologine įvairove pasižymintys 
miškai sugeria daugiau CO2 nei intensyviai kertami miškai; todėl primygtinai ragina, 
kad naująja miškų strategija būtų skatinama tvari miškotvarka; pabrėžia, kad ES ir jos 
valstybės narės įsipareigojo taikyti tvarios miškotvarkos apibrėžtį ir principus8; vis dėlto 
pažymi, kad Komisija rengia ES lygmens tvarios miškotvarkos apibrėžtį, kuri turėtų 

8 Pateikta 1993 m. Helsinkio rezoliucijoje H1 dėl FOREST EUROPE.
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būti grindžiama aukščiausiais tvarumo standartais, o biologinės įvairovės ir vertingų 
anglies dioksido absorbentų apsauga būtų pagrindiniai elementai; atkreipia dėmesį į 
bendrą naudą klimatui, gaunamą iš miškų ir su mišku susijusios vertės grandinės, būtent 
patobulintą CO2 sekvestraciją, anglies dioksido saugojimą ir tvarų iškastinių žaliavų bei 
energijos pakeitimą; pripažįsta, kad tvari miškotvarka turi užtikrinti Europos miškų 
biologinės įvairovės apsaugą; pažymi, kad miškų apsauga ir gamyba nebūtinai 
prieštarauja viena kitai bet kai kuriais atvejais gali būti suderinamos tarpusavyje ir turėti 
teigiamo poveikio klimato apsaugai;

10. pabrėžia, kad tam tikromis aplinkybėmis bioekonomikos sektoriuje ir ypač 
miškininkystės srityje pasitaiko kompromisų klimato apsaugos ir biologinės įvairovės 
apsaugos atžvilgiu, ir tai atlieka svarbų vaidmenį pereinant prie neutralizuoto poveikio 
klimatui ekonomikos; reiškia susirūpinimą, kad neseniai vykusiose politinėse 
diskusijose nepakankamai daug dėmesio skirta šio kompromiso klausimui; ragina visus 
suinteresuotuosius subjektus parengti nuoseklų požiūrį, kurį taikant biologinės įvairovės 
apsauga ir klimato apsauga būtų susietos klestinčiame su mišku susijusiame sektoriuje ir 
bioekonomikos srityje;

11. pažymi, kad nors yra nedaug geriausiai išsaugotų miškų, iš kurių neišgaunama 
produktų, jiems reikėtų skirti deramą dėmesį, nes jie prisideda prie žinių, sveikatos ir 
ekologinio turizmo, kurių negalime atimti iš ateities kartų; pabrėžia, kad „Natura 2000“, 
kaip Europos ekologinis buveinių išsaugojimo tinklas, turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
vykdant Europos miškų strategiją; mano, kad „Natura 2000“ turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį užtikrinant miškų apsaugą ir išsaugojimą;

12. akcentuoja miškų ir medienos klasterio svarbą klimato apsaugai; pabrėžia, kad 
miškininkystės ir su mišku susijusių paslaugų teikėjai, taip pat kitų apdorojimo ir 
perdirbimo lygių ūkio subjektai dėl paklausos kitų sektorių gaminamoms prekėms ir 
teikiamoms paslaugoms būtent mažiau išsivysčiusiuose, kaimo regionuose sukuria 
didelę ekonominę galią;

13. pabrėžia, kad valstybėms narėms reikia dalytis gerąja patirtimi, susijusia su miškotvarka 
ir planavimu; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu priimti Europos gaires, 
susijusias su Europos žaliajame kurse iš anksto nustatytais tikslais, kad valstybėms 
narėms būtų pateiktos gairės dėl miškininkystės valdymo, priežiūros ir planavimo;

14. pabrėžia, kad būsimoje ES miškininkystės strategijoje daugiausia dėmesio reikėtų skirti 
apsaugai ir miškų brandinimui, taip pat jų atkūrimui ir įveisimui pritaikant vietovei ir 
aplinkai tinkamas medžių rūšis; pažymi, kad šių tikslų geriausia siekti taikant gamtai 
artimą tvarkymo praktiką;

15. pabrėžia, kad, remiantis moksliniais tyrimais9, sengirės ir toliau kaupia anglį, o tai 
prieštarauja požiūriui, kad jie anglies junginių aspektu neutralūs ar netgi yra CO2 
šaltiniai;

16. pabrėžia, kad sengirių ir neliestų miškų, kurie yra pripažinti nepakeičiamais, praradimo 
negalima kompensuoti jokiais miško produktais10, ir šie miškai turėtų būti saugomi 

9 Luyssaert et al., 2008 m., „Sengirės kaip pasauliniai anglies dioksido absorbentai“, žurnalas „In Nature“.
10 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatas „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, 
stiprinimas“ (COM(2019)0352);
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teisinėmis bei skatinamosiomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
kompleksinės, sujungiamos ir atstovaujamosios11;

17. ragina, vykdant ES miškų strategiją, griežtai saugoti ES neliestus miškus ir sengires;

18. primena, kad maždaug 60 % ES miškų priklauso privatiems subjektams ir kad maždaug 
dviem trečdaliams privačių miškų savininkų priklauso mažiau nei 3 ha miško; pabrėžia, 
kad visomis priemonėmis reikia deramai į tai atsižvelgti, todėl jos turi būti parengtos 
taip, kad būtų prieinamos smulkiesiems miško savininkams ir kad jie galėtų praktiškai 
jas įgyvendinti; primena, kad Komisija nustatė, jog administracinė našta ir miškų 
nuosavybės struktūra yra tam tikrų priemonių įsisavinimą ribojantys veiksniai12;

19. pakartoja, kad daug anglies dioksido absorbuojančių ekosistemų, įskaitant miškus, 
išsaugojimas yra reagavimo galimybė, daranti tiesioginį poveikį klimato kaitai, 
priešingai nei miškų įveisimas, miškų atsodinimas ir atkūrimas, kuriems įgyvendinti 
reikia daugiau laiko13; ragina ES politikos veiksmus grįsti šiuo principu;

20. pabrėžia, kad nuolatinis biologinės įvairovės mažėjimas per pastaruosius kelis 
dešimtmečius turėjo neigiamų pasekmių daugelio ekosistemų funkcijų vykdymui; 
pažymi, kad šis nuosmukis iš dalies įvyko dėl intensyvios žemės ūkio ir miškininkystės 
praktikos; pabrėžia, kad nuolatinis reguliavimo paslaugų mažėjimas gali turėti neigiamų 
pasekmių gyvenimo kokybei14;

21. pripažįsta, kad dėl klimato kaitos kinta miškų augimo pajėgumai ir didėja sausrų, 
potvynių ir gaisrų dažnumas ir stiprumas, taip pat jis skatina naujų miškams poveikį 
darančių parazitų ir ligų atsiradimą; pažymi, kad nepaliestų ekosistemų pajėgumai 
įveikti stresą keliančius aplinkos veiksnius, įskaitant klimato kaitą, yra didesni nei 
nualintų ekosistemų, nes jos turi neatsiejamų savybių, dėl kurių jos gali kuo labiau 
prisitaikyti;

22. ragina valstybes nares užtikrinti, kad į didesnius nei 10 hektarų miškų tvarkymo planus 
būtų įtraukti su anglies dioksido saugojimu ir biologine įvairove susiję aspektai ir kad 
prireikus juos įgyvendinant būtų laikomasi „Natura 2000“ tikslų;

23. primena laišką, kuriame daugiau kaip 700 mokslininkų ragino atlikti moksliškai pagrįstą 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos peržiūrą, visų pirma neįtraukiant tam 
tikrų rūšių medienos biomasės siekiant tikslo ir išbraukiant iš tinkamumo paramai gauti;

24. pabrėžia, kad didelio masto intensyvios bioenergijos plantacijos, įskaitant 

11 2020 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 15-osios Biologinės įvairovės konvencijos šalių 
konferencijos (COP 15), Patviritnti tekstai P9_TA(2020)0015, tiksli 52 dalies ištrauka.
12 atkreipia dėmesį į paskelbtą Komisijos ataskaitą „ES miškų strategijos „Nauja ES miškų strategija – miškams 
ir su mišku susijusiam sektoriui“ įgyvendinimo pažanga“(COM(2018)0811), p 3.
13 Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija IPCC, 2019 m., „Ataskaitos dėl klimato kaitos ir žemės santrauka 
politikos formuotojams“.
14 Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų platforma (IPBES) (2018 m.). 
Tarpvyriausybinės mokslinės ir politikos platformos biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų Europoje ir 
Vidurinėje Azijoje regioninio vertinimo ataskaitos santrauka politikos formuotojams. M. Fischer, M. Rounsevell, 
A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-
López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N. E. Zimmermann ir M. Christie (red.). IPBES 
sekretoriatas, Bona, Vokietija.
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monokultūras, ir ypač tos, kuriomis pakeisti natūralūs miškai ir natūrinio žemės ūkio 
paskirties žemė, neigiamai veikia biologinę įvairovę;

25. pabrėžia, kad miškai gali atlikti vaidmenį iškastines medžiagas pakeičiant biologiniais 
produktais; mano, kad naujoji miškų strategija turėtų atspindėti Europos miškų ir ES 
žiedinės bioekonomikos svarbą siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir kad 
šiuo tikslu reikėtų įtraukti priemones; pabrėžia, kad taikant šias priemones reikėtų 
visapusiškai pasinaudoti pakeitimo poveikio galimybėmis; vis dėlto pabrėžia, kad 
išteklių atžvilgiu veiksmingai vykdant į naują miškų strategiją įtrauktas priemones, 
susijusias su bioekonomika ir medienos biomasės naudojimu, reikėtų deramai 
atsižvelgti į jos esminį vaidmenį kaupiant anglies dioksidą, saugant biologinę įvairovę ir 
teikiant kitas ekosistemų funkcijas, o tai pat miškų ekosistemų išsaugojimo ir CO2 
sekvestracijos poveikį;

26. nurodo, kad ataskaitoje dėl pažangos įgyvendinant ES miškų strategiją atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad, nepaisant priemonių, kurių iki šiol imtasi, vis dar kyla didelių 
sunkumų įgyvendinant ES biologinės įvairovės politiką15 ir iš ataskaitų dėl miško 
buveinių ir rūšių išsaugojimo matyti, kad iki šiol padėtis beveik nepagerėjo; ragina 
Komisiją į naująją miškų strategiją įtraukti svarbų elementą – miškų ekosistemų ir 
biologinės įvairovės apsaugą ir atkūrimą;

27. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. 15 % miško buveinių ir 26 % miško 
rūšių apsaugos būklė buvo gera16; primena, kad ES biologinės įvairovės strategijos 3b 
tikslu siekiama pasiekti matomą rūšių ir buveinių, kurios priklauso nuo miškininkystės 
arba yra jos veikiamos, apsaugos būklės ir susijusių ekosisteminių paslaugų teikimo 
pagerėjimą; apgailestauja, kad remiantis biologinės įvairovės laikotarpio vidurio 
peržiūra, nepasiekta didelės pažangos siekiant šio tikslo17;

28. pabrėžia, kad reikia sumažinti bendrą ES vartojimą, taip pat medienos ir medienos 
produktų vartojimą, skatinant labiau žiedinę ekonomiką ir teikiant pirmenybę 
veiksmingam medienos naudojimui, kuris suteikia galimybę ilgą laiką saugoti anglį ir 
sumažinti atliekų susidarymą;

29. mano, kad ES miškininkystės strategija turėtų padėti pakeisti dabartinę tendenciją, kai 
natūralios rūšys vis labiau pamirštamos teikiant pirmenybę greitai augančioms svetimos 
rūšims, pvz., eukaliptams;

30. pabrėžia, kokios svarbios miškininkystės specialistų profesinio mokymo ir 
perkvalifikavimo programos naudojant naujas technologijas ir prisitaikant prie 
nuolatinių pokyčių, įskaitant ryšių platformos, skirtos keistis gerąja patirtimi, kūrimą, ir 
mano, kad svarbu į šį procesą įtraukti miškų savininkus bei valdytojus ir skatinti juos 
vadovautis tvaraus miškų išsaugojimo ir biologinės įvairovės skatinimo praktika;

31. ragina, kad naująja miškų strategija būtų padedama užtikrinti, kad miško valdymo 

15 atkreipia dėmesį į paskelbtą Komisijos ataskaitą „ES miškų strategijos „Nauja ES miškų strategija – miškams 
ir su mišku susijusiam sektoriui“ įgyvendinimo pažanga“(COM(2018)0811), p 3.
16 2019 m. lapkričio 27 d. Europos aplinkos apsaugos agentūros informacinis pranešimas „Miškų dinamika 
Europoje ir jų ekologiniai padariniai“. Paskutiniai pakeitimai padaryti 2019 m. gruodžio 10 d.
17 2015 m. spalio 2 d. Komisijos ataskaita „ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. laikotarpio vidurio 
peržiūra“ (COM(2015)0478). 
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praktika būtų vengiama bet kokio miškų ekosistemų išskaidymo į mažesnes dalis, 
ypatingą dėmesį skiriant neliestiems miškams, nes daugelio rūšių, be kita ko, 
stambesnių žinduolių, išgyvenimas priklauso nuo tarpusavyje sujungtų, nepaliestų 
miško buveinių; ragina miškų strategijoje teikti pirmenybę tam, kad vėl būtų sujungti 
jau išskaidyti miškai atkuriant miškų koridorius, atitinkančius vietos sąlygas ir biologinę 
įvairovę;

32. mano, kad informacija apie miškų išteklius ir miškų būklę labai svarbi norint užtikrinti, 
kad visais lygmenimis priimami sprendimai dėl miškų būtų kuo naudingesni socialiniu 
ir ekonominiu bei ekologiniu požiūriais;

33. todėl pabrėžia ypatingą Karpatų regiono svarbą ir pažymi, kad ES prisijungimas prie 
Karpatų konvencijos padėtų teikti paramą regionui, kuriame vyrauja nepakeičiamos 
gamtinės vertybės žemyninėje Europoje;

34. susirūpinęs pažymi, kad ES lygmeniu pateikti duomenys18 rodo, jog energija sudaro 48 
proc. viso sunaudojamos medienos biomasės kiekio; pakartoja, kad, laikantis mūsų 
biologinės įvairovės ir klimato tikslų, be natūralios anglies sekvestracijos ir in situ 
biologinės įvairovės apsaugos, nukirsti medžiai turėtų būti daugiau naudojami kaip 
žaliava;

35. atkreipia dėmesį į tai, kad naujai sukurtos ir tradicinės ekstensyviosios agrarinės 
miškininkystės sistemos vertingos ir jomis suteikiama galimybių žemės ūkio gamybos, 
įvairinimo, taip pat bioekonomikos reikmėms, anglies sekvestracijos, dykumėjimo 
prevencijos srityse ir mažinant spaudimą miškų ekosistemoms; apgailestauja, kad BŽŪP 
reformų taisyklės sistemingai skatino agrarinės miškininkystės sistemų nykimą ir, 
daugeliu atveju, trukdė jas atkurti, atnaujinti ir atjauninti; susirūpinęs atkreipia dėmesį į 
tai, kad dideliu mastu žūva svarbios didelės gamtinės vertės Viduržemio jūros regiono 
agrarinės miškininkystės sistemos, ir primygtinai ragina pakeisti taisykles, kad būtų 
paprasčiau atnaujinti ir atkurti esamas agrarinės miškininkystės sistemas ir sukurti 
naujas;

36. pažymi, kad nuo tada, kai 2013 m. buvo pradėta įgyvendinti miškų strategija, moksliniai 
tyrimai ir technologijos toli pažengė; pabrėžia, kad svarbu skatinti tolesnius mokslinius 
tyrimus, inter alia, miškų ekosistemų, biologinės įvairovės, tvaraus iškastinio kuro 
žaliavų ir energijos pakeitimo, anglies dioksido saugojimo, medienos produktų ir tvarios 
miškotvarkos praktikos miškininkystės ir biologinių produktų srityse; mano, kad šiam 
tikslui turėtų būti toliau skiriamos ES mokslinių tyrimų lėšos; ragina Komisiją ir 
valstybes nares taip pat finansuoti mokslinius tyrimus ir toliau rinkti duomenis apie 
novatoriškus miškų apsaugos ir atsparumo didinimo metodus, pvz., atsparių rūšių 
įtraukimą; pabrėžia, kad daugiau mokslinių tyrimų ir didesnis finansavimas teigiamai 
prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo, miško ekosistemų išsaugojimo, biologinės 
įvairovės skatinimo, tvaraus ekonomikos augimo ir užimtumo, ypač kaimo vietovėse;

37. ragina sukurti suderintą elektroninio medienos stebėjimo ir sekimo sistemą ir remti 
automatizuotų medienos cirkuliacijos analizės ir visų jos transformacijos etapų 
stebėsenos priemonių kūrimą bei jų įtraukimą į susijusias vyriausybės ir komercinių 

18Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, 2018 m., „Biomasės gamyba, tiekimas, naudojimo būdai ir srautai 
Europos Sąjungoje“.
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įrašų saugojimo, pranešimų, leidimų išdavimo, susitarimų registracijos sistemas;

38. pabrėžia, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrinant ilgalaikį miškų tvarumą, nes jos galėtų dalyvauti rengiant regionų lygmens 
darnaus vystymosi planus, kuriant ilgu gyvavimo ciklu pasižyminčius anglies dioksidą 
sugeriančius miškininkystės produktus ir skatinant MVĮ verslumą miškininkystės 
sektoriuje;

39. ragina toliau finansuoti dirvožemio mokslinius tyrimus ir jų vaidmenį didinant miškų 
atsparumą klimato kaitai ir prisitaikymą prie jos, biologinės įvairovės apsaugą ir 
gerinimą, taip pat kitų ekosisteminių paslaugų teikimą;

40. mano, kad labai svarbu išsaugoti endeminius genetinius išteklius ir iš esamo genofondo 
išrinkti tuos elementus, kurie geriausiai prisitaikę prie ateityje numatomų augimo 
sąlygų;

41. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti ekonomines ir politikos priemones, kuriomis 
daugiau miškų bus sudarytos galimybės įgyvendini savo ekologinius pajėgumus ir 
sugerti anglies dioksidą;

42. pabrėžia, kaip svarbu turėti mokslinių įrodymų, susijusių su ES miškininkystės politika;

43. siūlo atnaujinti LULUCF ataskaitų tekimo ir apskaitos taisykles, siekiant paskatinti 
nesiimti veiksmų tvarkomų miškingų žemių, esančių sengirių teritorijose, kategorijoje, 
pvz., į su Reglamentu susijusius apribojimus neįtraukiant atitinkamo pašalinimo;

44. pabrėžia, kokia svarbi kita su miškais susijusi veikla, ypač ne medienos miško produktų, 
kaip antai grybų ir uogų, rinkimas, taip pat ganymas bei bitininkystė;

45. mano, kad griežtai saugomos teritorijos, kurioms taikoma neintervencinio tvarkymo 
tvarka, turėtų būti įtrauktos į ES miškų strategiją ir į vietos plėtros strategijas, 
atsižvelgiant į nedidelį poveikį darantį turizmą gamtoje ir neveiksmingų ekosisteminių 
paslaugų teikimą;

46. ragina Komisiją laikytis Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (COM(2019)0640) 
principo „nekenk“ ir peržiūrėti visus susijusius teisės aktus, kad jie atspindėtų 
naujausias mokslininkų išvadas, susijusias su miškų ekosistemomis, skirtingais anglies 
absorbentais ir tikrąja jų svarba švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant, įskaitant 
labai svarbų jų biologinės įvairovės vaidmenį vykstant šiam prisitaikymui;

47. primena, kad reikia apsaugoti miškus nuo didėjančios grėsmės ir suderinti jų gamybos ir 
apsaugines funkcijas, atsižvelgiant į tai, kad dėl klimato kaitos numatoma, jog sausros, 
gaisrai, audros ir kenkėjai miškams dažniau darys didesnę žalą;

48. reiškia susirūpinimą dėl miškų sveikatos ir atsparumo daugelyje Europos vietų; 
pabrėžia, kad naujojoje miškų strategijoje reikėtų atsižvelgti į tai, kad skirtingi miškai, 
kurių sudėtis būdinga tam regionui, paprastai yra atsparesni nei monokultūrų miškai ir 
miškai; pabrėžia, kad kovojant su neigiamu poveikiu miškams tarpvalstybiniu mastu 
būtina stiprinti ES mechanizmus ir visapusiškai jais naudotis; primena, kad, remiantis 
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Europos aplinkos agentūra19, pagrindiniai ES miškams kylantys sunkumai1a susiję su 
aktyvesniu žemės naudojimu, besiplečiančiomis miesto teritorijomis ir klimato kaita; 
pabrėžia, kad šios ekosistemos patiria vis daugiau natūralių trikdžių, kaip antai audrų, 
gaisrų, sausrų, invazinių rūšių, kenkėjų, vabzdžių antplūdžių ir ligų, dėl kurių visų 
didėja jų pažeidžiamumas klimato kaitos atžvilgiu; ragina Komisiją kovojant su tuo 
sudaryti geresnes sąlygas naudotis geriausios patirties mainų platforma;

49. nurodo, kad oro tarša daro didelį poveikį ne tik žmogaus sveikatai, bet ir aplinkai; 
ragina Komisiją išnagrinėti oro taršos poveikį miškams ir miškų biologinei įvairovei 
savo būsimame nulinės taršos veiksmų plane;

50. palankiai vertina tai, kad 2020 m. vasario mėn. sukurta Europos miškų informacinė 
sistema Europai (FISE), kurioje pateikiama Europos duomenų infrastruktūra miškų 
srityje; ragina valstybes nares visapusiškai dalyvauti dalijantis duomenimis ir siekiant 
priimti suderintą duomenų apie miškų būklę Europoje sistemą; ragina laiku užbaigti 
FISE darbą visose penkiose prioritetinėse srityse: pagrindinių duomenų apie miškus, 
bioekonomikos, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir miškų 
sveikatos bei atsparumo srityse;

51. pabrėžia, kad vienu iš ES miškų strategijos tikslų turėtų būti siekiama iš esmės padidinti 
miško rūšių ir buveinių, kurių apsaugos būklė yra gera, dalį; ragina tuo tikslu į strategiją 
įtraukti plataus užmojo priemonių;

52. pripažįsta, kad ES miškų strategijoje reikėtų atsižvelgti į didelę miškų ekonominę, 
socialinę ir kultūrinę vertę; nurodo, kad įvairi ekonominė veikla, susijusi su miškais, 
gali daryti įvairų neigiamą poveikį miškų ekosistemoms; pabrėžia, kad vykdant naująją 
ES miškų strategiją turėtų būti skatinama tik tokia ekonominė veikla, kuria būtų 
laikomasi tvarių miškų ekosistemų ribų;

53. tvirtai ragina riboti plynojo kirtimo metodo taikymą ir skatina didinti ilgalaikio 
auginimo naudojimą; pripažįsta, kad plynai iškirtus mišką, didžioji dalis likusių anglies 
sankaupų iš teritorijos dirvožemio išskiriama į aplinką; pabrėžia, kad reikia skatinti 
alternatyvius ir mažiau invazinius medienos kirtimo metodus;

54. palankiai vertina tai, kad, kaip pranešta Europos žaliajame kurse, veiksmingas miško 
įveisimas, miško išsaugojimas ir atkūrimas bus svarbūs naujosios miškų strategijos 
tikslai; pabrėžia, kad bręstant miškų ekosistemai toliau didėja miškų ekosistemų 
pajėgumai surinkti anglį ir kad natūralūs miškai teikia svarbios naudos; pabrėžia, kad 
pirmenybę reikėtų teikti esamų miškų, visų pirma sengirių, apsaugai ir atkūrimui;

55. pabrėžia, kad ES turi dėti daugiau pastangų, kad nutrauktų plyno kirtimo ir neteisėtos 
medienos ruošos praktiką; mano, kad, nepaisant ES medienos reglamento, kai kuriose 
valstybėse narėse vis dar vykdoma neteisėta medienos ruoša; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares imtis skubių veiksmų šiais klausimais vykdant atidžią 
stebėseną ir užtikrinant galiojančių ES teisės aktų vykdymą, taip pat ragina Komisiją 
nedelsiant pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai padaromi 
pažeidimai, taip pat imtis tolesnių veiksmų neteisėtos medienos ruošos atvejais 
pasitelkiant tokias organizacijas kaip Europos prokuratūra ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF); ragina Komisiją nedelsiant užbaigti ES kovos su neteisėta 

19 „Miškų dinamika Europoje ir jų ekologiniai padariniai“, EAA, 2018 m. lapkričio 27 d.



RR\1213061LT.docx 35/49 PE645.118v02-00

LT

medienos ruoša taisyklių tinkamumo patikrą;

56. primena, kad didžioji dalis ES miškų yra tvarkomi20, išskaitant daugumą sengirių; 
pabrėžia, kad ES miškų strategija su ilgalaikiu planavimu yra reikalinga siekiant 
padidinti sengirių dalį; ragina Komisiją pasiūlyti ilgalaikę ES miškų strategiją, kuria 
būtų siekiama padidinti sengirių dalį;

57. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę parengti vietoje pagamintos medienos ES 
sertifikavimo sistemos, kuria būtų laikomasi griežčiausių tvarumo standartų, teisės aktų 
sistemą;

58. nurodo, kad valstybės narės gali tobulinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
naudojimą, visų pirma vykdant su miško biologinės įvairovės būklės gerinimu susijusias 
programas; ragina valstybes nares naudotis galimomis paramos priemonėmis, skirtomis 
miškams ir biologinei įvairovei išsaugoti; taip pat pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
pakankamus išteklius, reikalingus naujajai ES miškų strategijai įgyvendinti;

59. ragina Komisiją vėl pradėti derybas dėl tarptautinės teisiškai privalomos miškų 
konvencijos, kuria būtų prisidedama prie miškų tvarkymo, išsaugojimo ir tvarios 
plėtros, ir numatyti įvairias ir papildomas jos funkcijas ir naudojimo būdus, įskaitant 
miško atkūrimo, miško įveisimo ir miško išsaugojimo priemones, kartu atsižvelgiant į 
dabarties ir ateities kartų socialinius, ekonominius, ekologinius, kultūrinius ir dvasinius 
poreikius ir atkreipiant dėmesį į labai svarbų visų rūšių miškų vaidmenį išsaugant 
ekologinius procesus ir pusiausvyrą bei remiant čiabuvių, jų bendruomenių ir kitų 
bendruomenių bei miško gyventojų tapatybę, kultūrą ir teises;

60. reiškia susirūpinimą dėl biologinės įvairovės nykimo ES, o šį procesą būtina sustabdyti 
pasitelkiant Europos miškų strategiją; primena, kad biologinės įvairovės nykimas – ES 
vidaus problema; pažymi, kad šia strategija turėtų būti išsaugoti paskutiniai likę brandūs 
miškai ES, kurie yra svarbios biologinės įvairovės saugyklos, ir taip būtų prisidedama 
prie didesnio miškų atsparumo; pabrėžia, kad vykdant šią strategiją reikėtų skatinti 
poveikio dirvožemiui ir kraštovaizdžiui nedarančią miškininkystę;

61. pažymi, kad nepaisant to, jog sukurta Europos miškų informacinė sistema, turimi 
duomenys apie ES miškus, ypač apie jų ekologinį statusą, yra neišsamūs, juos sudėtinga 
apibendrinti ir jie nepagrįsti nuotolinio stebėjimo priemonėmis; ragina Komisiją ir 
valstybes nares daug investuoti į tolesnę Europos miškų informacinės sistemos plėtrą ir 
Europos nuotolinio stebėjimo programos įgyvendinimą;

62. pažymi, kad bendros ES miškų informacinės sistemos sukūrimas buvo ilgalaikis ir iki 
šiol ne visiškai įgyvendintas siekis. pabrėžia, kad, siekiant pašalinti esamas duomenų 
spragas, turi būti siekiama valdžios institucijų ir atitinkamų organizacijų sąveikos, 
viršijančios su projektu susijusius apribojimus – tai apima duomenų prieinamumą, 
suderintą metodiką ir finansinių bei pajėgumų išteklių rėmimą;

63. pabrėžia, kad naująja miškų strategija tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu turėtų būti 
skatinamas žiedinės bioekonomikos augimas ir pripažįstama, kokios svarbios su miškais 
susijusios vertės grandinės siekiant šio augimo; mano, kad ja taip pat turėtų būti 

20 Naudts, K., Chen, Y., et al., „Europos miškų valdymas nesušvelnino klimato kaitos“ Leidinys In Science, 2016 
sausio 5d.. Vol. 351, Issue 6273, p. 597-600.
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skatinama žiedinės bioekonomikos plėtra, toliau integruojant su miškais susijusias 
vertės grandines bei kitus sektorius ir vertės grandines, kurių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro reikia mažinti;

64. pažymi, kad 90 proc. ES finansavimo miškams skiriama iš Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP); yra susirūpinęs dėl numatyto EŽŪFKP biudžeto lėšų 
mažinimo; ragina sprendimus priimančius asmenis, jei įmanoma, vengti bet kokio 
paramos miškų sektoriui mažinimo, kad būtų laikomasi Europos žaliojo kurso tikslų;

65. ragina Komisiją į naująją ES miškų strategiją įtraukti privalomus miškų ekosistemų, 
visų pirma natūralių Europos miškų, apsaugos ir atkūrimo tikslus, kad, šalia kitų tikslų, 
būtų padidintas ES tarptautinis patikimumas šioje srityje, ir rekomenduoja padėti 
valstybėms narėms apsaugoti natūralius Europos miškus;

66. atkreipia dėmesį į miškų vaidmenį didinant atsparumą neigiamam klimato kaitos 
poveikiui; nurodo, kad, vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir planus, 
reikia imtis konkrečių ir efektyvių veiksmų, į kuriuos būtų įtrauktos švelninimo ir 
prisitaikymo sąveikos;

67. ragina Komisiją ES miškų strategijoje nagrinėti miestų miškų plėtros klausimą; 
atsižvelgdamas į tai palankiai vertina daugelio Europos miestų įtraukimą į pasaulinę 
miškingų miestų programą, kurią plėtoja Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO); 
ragina Komisiją skatinti Europos miestų bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia 
patirtimi miestų miškų plėtros srityje;

68. reiškia didelį susirūpinimą, kad tam tikrose ES dalyse nepakankamai įgyvendinami 
dabartiniai su miškininkyste susiję ES teisės aktai; ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiškai įgyvendinti esamus/galiojančius teisės aktus ir stiprinti tvarios ir aktyvios 
miškotvarkos įgyvendinimą;

69. pažymi, kad ES lygmeniu vykdomas pakoreguotų miškotvarkos planų įgyvendinimas ir 
tam reikia, kad miškų ir aplinkos valdžios institucijos, NVO, vietos bendruomenės ir 
miškų savininkai glaudžiau bendradarbiautų;

70. ragina valstybes nares užtikrinti, kad pagal BŽŪP vykdomais nacionaliniais strateginiais 
planais miškų valdytojai būtų skatinami išsaugoti, auginti ir tvariai valdyti miškus;

71. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia parengti ir priimti kovos su invazinėmis rūšimis planus, 
tam tikslui skiriant tam tikrų žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių;

72. ragina importuojant medieną prekybos susitarimuose įtvirtinti tvarumo principą, o jo 
nesilaikant taikyti sankcijas;

73. pažymi, kad įvairaus amžiaus ir įvairių rūšių miškai, tvarkomi laikantis biologinės 
įvairovės apsaugos kriterijų, yra atsparesni klimato sąlygų poveikiui, pvz., gaisrams, 
sausroms ir nesezoniniams meteorologiniams reiškiniams, ir yra svarbi ne tik 
bendruomenėms ir gamtai, bet ir miškų ekonomikai naudinga investicija į ateitį; tvirtina, 
kad ES lėšomis neturėtų būti remiamos monokultūros, kurios yra mažiau atsparios 
kenkėjams ir ligoms, taip pat sausrai, vėjui, audroms ir gaisrams;

74. pabrėžia, kad politinio poveikio bus galima pasiekti tik į naująją miškų strategiją 
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įtraukus visas su miškais susijusias vertės grandines; pažymi, kad su miškais susijusios 
vertės grandinės jau dabar labai svarbios Europos ekonomikai ir bus būtinos kuriant 
Europos žaliojo kurso aplinkos atžvilgiu tvaraus augimo strategiją; pabrėžia, kad nauja 
miškų strategija vietos ir pasauliniu lygmeniu turi būti remiama konkurencingos ir 
tvarios ES su miškais susijusios vertės grandinės;

75. pabrėžia gydomąją miškų funkciją, kuri daro tiesioginį teigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai ir gyvenimo kokybei; pabrėžia, kad miškai taip pat prisideda prie socialinės ir 
ekonominės Europos kaimo vietovių plėtros, įskaitant pajamų skyrimą mažiausiai 
gyventojų turinčioms ES vietovėms dėl ekologinio turizmo, kuris yra vienas iš 
populiariausių turizmo rūšių turizmo pramonėje;

76. pakartoja savo raginimą21, kad miškų politika būtų nuosekli, ja būtų siekiama kovoti 
tiek su biologinės įvairovės nykimu, tiek su klimato kaitos poveikiu, taip pat didinti 
natūraliuosius absorbentus ES, kartu apsaugant, išsaugant ir didinant biologinę įvairovę;

77. ragina Komisiją į naująją ES miškų strategiją įtraukti būtinybę remti miškų savininkus, 
taip pat teikiant finansinę paramą; mano, kad tokia parama turėtų būti teikiama tik jei 
yra vykdoma tvari miškotvarka; pažymi, kad, siekiant užtikrinti nuolatines investicijas į 
šiuolaikines technologijas, aplinkos ir klimato priemones, kuriomis stiprinamas 
daugiafunkcinis miškų vaidmuo, taikant specialią finansinę priemonę tinklo „Natura 
2000“ teritorijoms valdyti ir deramoms darbo sąlygoms kurti, ši finansinė parama turėtų 
būti tvirtai derinama su finansinėmis priemonėmis, nacionaliniu finansavimu ir 
privačiojo sektoriaus finansavimu; ragina Komisiją sukurti ir finansuoti Europos miško 
atkūrimo ir miško įveisimo programą, naudojantis pasauline palydovinės navigacijos 
sistemos (GNSS) informacija, kuri būtų skirta miško plotui didinti, kovoti su 
dirvožemio degradacija, oro kokybei gerinti miesto vietovėse ir užtikrinti, kad miškai 
išlaikys natūralių rūšių sudėtį;

78. apgailestauja, kad šiuo metu miškotvarkos planai valstybėse narėse naudojami labai 
skirtingai; todėl primygtinai ragina Komisiją stiprinti miškotvarkos planų naudojimą, be 
kita ko, parengiant bendras jų rengimo ir įgyvendinimo gaires; ragina valstybes nares 
aktyviau naudoti miškotvarkos planus ir atidžiai stebėti jų įgyvendinimą laikantis 
proporcingumo ir subsidiarumo principų; pabrėžia, kad reikia platformos, kad būtų rasti 
tinkami sprendimai su miškais ir miškotvarka susijusiems ES lygmens sunkumams 
spręsti; mano, kad miškotvarkos modeliai turi atitikti ekologinio, socialinio ir 
ekonominio tvarumo kriterijų – šis tvarumas apibrėžiamas kaip miškų ir miškų žemių 
priežiūra ir naudojimas tokiu būdu ir tokia sparta, kad išsaugoma jų biologinė įvairovė, 
produktyvumas, atkūrimo ištekliai, gyvybingumas ir galimybė dabar ir ateityje užtikrinti 
atitinkamas ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir 
pasaulio lygmeniu, nedarant žalos kitoms ekosistemoms22; ragina Komisiją parengtų 
bendrą ir pakankamai išsamią gamtai artimos miškininkystės apibrėžtį, pagrįstą dabartine 
patirtimi, kai biologinės įvairovės klausimai įtraukiami į miškų tvarkymą;

79. pabrėžia, kad miško gaisrai yra įprastas reiškinys, kuris kartu yra ir klimato kaitos 
priežastis, ir padarinys; pažymi, kad galima sušvelninti audrų, miško gaisrų ir kenkėjų 

21 2020 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 15-osios Biologinės įvairovės konvencijos šalių 
konferencijos (COP 15), Patvirtinti tekstai P9_TA(2020)0015.
22 Rezoliucija H1, Bendrosios tvaraus Europos miškų valdymo gairės, Antroji ministrų konferencija dėl Europos 
miškų apsaugos, 1993 m. birželio 17 d., Helsinkis.
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poveikį taikant geresnio ir aktyvesnio miškų tvarkymo ir miškininkystės metodus, pvz., 
ganymo ir agrarinės miškininkystės praktiką, kurie turėtų būti remiami įgyvendinant 
BŽŪP;

80. pabrėžia, kad reikia veiksmingai saugoti ir griežtai saugoti neliestus miškus ir sengires, 
atsižvelgiant į jų unikalias savybes; pažymi, kad ES nėra sengirių apibrėžties, ir ragina 
Komisiją į būsimą ES miškininkystės strategiją įtraukti apibrėžtį, atsižvelgiant į 
skirtingas miškų savybes ir būtinybę veiksmingai saugoti miškus, ypač neliestus miškus 
ir sengires; susirūpinęs pažymi, kad vis dar neturima išsamių duomenų apie neliestus 
mišus, tačiau, remiantis turima informacija, tik 46 % Europoje kartografuotų neliestų 
miškų suteiktas aukščiausias apsaugos lygis, 24 % suteiktas nacionalinių parkų statusas, 
o 11 % šių miškų tebėra nesaugomi23; ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti išsamią 
neliestų miškų apibrėžtį ir siekti pagerinti duomenų apie neliestus miškus rinkimą;

81. pabrėžia, kad svarbu, jog aplinkos gynėjai bendromis pastangomis saugotų ir atkurtų ES 
miškus. ragina netoleruoti prieš juos nukreiptų išpuolių ar priekabiavimo prie jų;

82. mano, kad, siekiant įvesti ES nelaimių prevencijos metodą, reikia imtis jau uždelstų 
priemonių, o tam iš ES biudžeto reikėtų skirti reikiamų finansinių išteklių;

83. mano, kad švietimas atlieka labai svarbų vaidmenį tvarios miškotvarkos srityje, ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares remti į miškus orientuotą mokymą tiek ES, tiek trečiosiose 
šalyse, įskaitant stipendijų teikimą ir akademinių mainų programų rengimą;

84. primena remiantis Europos teisinę sistemą, pagrįstą privalomu deramu patikrinimu, 
kuria būtų reguliuojamas patekimas į Sąjungos rinkas leidžiant tik tuos produktus ir 
prekes, kuriais neprisidedama prie miškų naikinimo ar alinimo arba natūralių 
ekosistemų keitimo ar nykimo; mano, kad tokia teisės sistema turėtų būti taikoma 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant finansinės veiklos vykdytojus tiek 
tiekimo grandinės viršuje, tiek jos apačioje, ir ja taip pat turėtų būti užtikrinta, kad 
nebūtų pažeistos susijusios žmogaus teisės; primygtinai ragina Komisiją nedelsiant 
priimti šį pasiūlymą;

85. ragina Komisiją atsižvelgti į šios srities specialistų klausimus dėl Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvos, visų pirma visų tipų biomasės priskyrimo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių kategorijai, inter alia dėl didelio masto medienos 
granulių importo į ES ir galimo pavojaus, kurį toks importas kelia miškams trečiosiose 
šalyse, ir toliau skatinti kitas tvarias atsinaujinančiosios energijos rūšis;

86. pabrėžia, kad medžių sodinimo programomis turi būti papildytas natūralių miškų 
atkūrimas, nes netinkamoje vietoje augantis netinkamas medis gali suaktyvinti miško 
gaisrus ir iš tiesų į aplinką išskirti daugiau anglies dioksido. Pažymi, kad vykdant miško 
atkūrimo programas reikia didinti jų anglies dioksido sekvestracijos pajėgumus, kad 
būtų įgyvendinti pasauliniai įsipareigojimai klimato srityje;

87. mano, kad ES gali reikėti sukurti kenkėjų protrūkių stebėsenos sistemą, kad paaiškėtų 
visa padėtis, susijusi su miškų būkle ir jų poveikiu miškų biologinei įvairovei, 

23Sabatini, F. M., S. Burrascano ir kt., „Kur yra paskutiniai neliesti Europos miškai?“. Leidinys „Įvairovė ir 
sklaida“, pirmą kartą paskelbta 2018 m. gegužės 24 d.: 24 tomas, 10 leidimas, 2018 m. spalio mėn., p. 1426–1439, 
3 pav.
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atsižvelgiant į numatomą klimato kaitos poveikį kenksmingųjų organizmų 
pasiskirstymui;

88. mano, kad reikėtų imtis neatidėliotinų veiksmų, kuriais būtų užkirstas kelias naujų 
kenkėjų ir ligų bei atitinkamų užkrato pernešėjų atsiradimui dėl tarptautinės prekybos;

89. mano, kad Komisija, atsižvelgdama į teisės aktus dėl invazinių svetimų rūšių ir galimų 
šių rūšių padarinių miškams, turėtų pasiūlyti naujas papildomas finansines priemones, 
padėsiančias paveiktose teritorijose kovoti su invazinėmis rūšimis, o ypač – su 
paplitusiomis ir naujomis svetimomis rūšimis;

90. mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti ligoms, pvz., ąžuolų nykimui, kurios paveikia 
visame pasaulyje dėl kenkėjų, ligų ir klimato kaitos nykstančius medžius; atkreipia 
dėmesį į ąžuolų nykimą, dėl kurio nyksta kamštinių ąžuolų plantacijos Portugalijoje, 
Prancūzijoje ir Ispanijoje, taip pat daromas poveikis specialioms apsaugos teritorijoms 
ir biosferos rezervatams; mano, kad Komisija į strategiją turėjo įtraukti veiksmingas 
kovos su medžių ligomis priemones ir tam skirtus išteklius.
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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai
(2019/2157(INI))

Nuomonės referentas: Mauri Pekkarinen

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos sprendimą parengti naują ES miškų strategiją; yra įsitikinęs, 
kad Europos miškų strategija bus esminis elementas įgyvendinant Europos žaliąjį kursą; 
pabrėžia, kad nėra konkretaus bendros ES miškų politikos teisinio pagrindo, nes miškų 
politika – pirmiausia valstybių narių kompetencijos reikalas; tačiau pripažįsta, kad 
poveikį miškams ir su mišku susijusiam sektoriui daro daugelio sričių ES politika, taigi 
būtinas nuoseklumas ir griežtesnis tarpsektorinis koordinavimas taikant ES miškų 
strategiją; pažymi, kad nuosekli ir pastovi reglamentavimo aplinka yra prielaida 
inovacijoms su mišku susijusiame sektoriuje ir investicijoms į jį skatinti; 

2. pažymi, kad Europos žaliajam kursui, kaip naujai ES augimo strategijai, būtinos 
investicijos, siekiant visapusiškai remti švarią žiedinę ekonomiką; atkreipia dėmesį į itin 
svarbų tvarios ir aktyvios miškotvarkos vaidmenį poveikio klimatui neutralumo 
užtikrinimo iki 2050 m. ir ES žiedinės bioekonomikos srityse; ypač atkreipia dėmesį į 
didelį tvarkomų miškų pajėgumą surinkti anglies dioksidą bei į miško produktų 
potencialą pakeičiant iškastinį kurą ir medžiagas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 
įgyvendinant strategiją turėtų būti remiamos inovacijos visoje vertės grandinėje – taip 
pat ir skatinant keistis geriausia praktika bei užtikrinant konkurencingą reglamentavimo 
aplinką; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį visoje miškų ir bioekonomikos vertės 
grandinėje atlieka miškai ir tvari miškotvarka, ypač kalbant apie sektoriaus aprūpinimą 
tvariomis žaliavomis ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje; pabrėžia, kad tvariai išgaunamų 
žaliavų prieinamumas turėtų būti užtikrinamas ir skatinamas taikant visiems susijusiems 
sektoriams palankią ir nuoseklią politikos sistemą;

3. pabrėžia, kad naujoji miškų strategija turi būti grindžiama trimis – aplinkosauginio, 
ekonominio ir socialinio tvarumo – ramsčiais; pabrėžia, kad būtina holistinė ir nuosekli 
miškų strategija, pagal kurią būtų stiprinamas daugiafunkcis miškų ir su mišku susijusio 
sektoriaus vaidmuo ES bei juo būtų naudojamasi;
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4. atkreipdamas dėmesį į tvarkomus miškus pažymi, kad tvariai tvarkomuose miškuose 
atsižvelgiama ir į biologinės įvairovės apsaugą bei rūšių įvairovę, taigi jie gali būti 
atsparesni klimato poveikiui, pvz., gaisrams, sausroms ir nesezoniniams 
meteorologiniams reiškiniams, ir kaip tokie yra investicija į ateitį, svarbi ne tik 
bendruomenėms ir gamtai, bet ir miškų ekonomikai;

5. pabrėžia, kad, remiantis moksliniais tyrimais, tvariai tvarkomi miškai yra pajėgūs 
sugerti daugiau CO2 nei netvarkomi miškai; todėl primygtinai ragina pagal naująją 
miškų strategiją skatinti tvarią miškotvarką – taip pat ir dalyvaujant MVĮ;

6. pripažįsta, kad tvarią ir aktyvią miškotvarką daugiausia skatina ir palaiko MVĮ;

7. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas darbo vietų kūrimui su 
mišku susijusiame sektoriuje ir naujoms priemonėmis, numatytoms greitesniam 
ekonominiam atsigavimui pandemijos, pvz., kilusios dėl COVID-19, atvejais užtikrinti;

Su mišku susijusi pramonė

8. pažymi, kad Europos miškų ištekliai gausėja tiek dėl natūralaus augimo, tiek dėl miško 
įveisimo; pažymi, kad, pramonės duomenimis, išplėtus su mišku susijusios pramonės 
vertės grandines – pradedant miškininkyste ir baigiant popieriaus pramone – buvo 
sukurta beveik 4 mln. darbo vietų ir užtikrinta apie 8 proc. visos ES pridėtinės vertės, 
siejamos su gamybos pramone; atsižvelgdamas į tai pripažįsta teigiamą miškų pramonės 
ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį indėlį bei mano, kad pagal miškų strategiją turėtų 
būti skatinamos tolesnės investicijos į inovacijas ir technologijų pažangą;

9. pažymi, kad su mišku susijusi Europos pramonė padeda mažinti Europos priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, nes daug CO2 išskiriančias žaliavas, produktus ir iškastinį kurą 
pakeičia tokiomis tvariomis su mišku susijusiomis atsinaujinančiomis alternatyvomis, 
kaip biologiniai produktai, pvz., statybinės medžiagos, naujos inovatyvios cheminės 
medžiagos, plastikas, tekstilė ir pakavimo medžiagos, ir tvariai gaminama biomasė, 
biodujos ir biokuras, bei taip padeda siekti Paryžiaus susitarimo ir Europos žaliojo kurso 
tikslų;

10. ragina įgyvendinti ES bioekonomikos strategiją; ragina tvariai naudoti medieną kaip 
ekologišką žaliavą; pabrėžia, kad ilgaamžiai medienos produktai ir medžio 
konstrukcijos yra veiksmingas būdas anglies dioksido saugojimui didinti bei šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų pakeitimo poveikiui užtikrinti; pabrėžia, jog svarbu, kad su 
mišku susijusiam sektoriui būtų prieinamos medienos žaliavos, ir akcentuoja būtinybę 
pritraukti su mišku susijusias investicijas ES; pabrėžia, kad prioritetas turi būti 
teikiamas veiksmingam medienos naudojimui;

11. pabrėžia, kad medienos medžiagos turi atlikti itin svarbų vaidmenį pakeičiant iškastines 
alternatyvas tokiose pramonės srityse, kaip statybos pramonė, tekstilės pramonė, 
chemijos pramonė ir pakavimo pramonė; pabrėžia, kad prioritetą teikiant medienos 
alternatyvomis būtina atsižvelgti į visą produktų gyvavimo ciklą ir jų aplinkosauginį 
veiksmingumą; pabrėžia, kad būtina nuolatos teikti ilgalaikę paramą su miškais 
susijusiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms visoje mišku grindžiamoje vertės 
grandinėje, įskaitant medienos produktus, kuriais pakeičiamos iškastinės ar daug anglies 
dioksido išskiriančios medžiagos; 
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12. ragina valstybes nares nustatyti klimatui palankiausius statybų ir renovacijos 
sprendimus; ragina plačiau remti medienos naudojimą statybos sektoriuje; ragina 
Komisiją su šiuo tikslu susijusias rekomendacijas įtraukti į savo renovacijos planą, kurį 
ketinama inicijuoti metų pabaigoje;

13. vis dėlto pripažįsta, kad, didėjant medienos medžiagų ir atsinaujinančiosios energijos 
paklausai bei populiarėjant bioekonomikai, gali kilti problemų, ir ragina tinkamai jas 
spręsti pagal būsimąją strategiją, sykiu padedant užtikrinti poveikio klimatui neutralumą 
iki 2050 m.;

14. pabrėžia, kad su mišku susijusiam sektoriui pirmiausia ir labiausiai būtina pastovi 
ilgalaikė politikos sistema, o ne trumpalaikės paramos priemonės;

15. ragina ES raginti užtikrinti, kad biologinės kilmės medžiagos, įskaitant medienos 
atliekas, grįžtų į vertės grandinę skatinant ekologinį projektavimą ir antrinių žaliavų, 
įskaitant medieną, naudojimą produktams prieš galimai jas sudeginant pasibaigus 
gyvavimo ciklui;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis politikos, pagal kurią būtų skatinama naudoti 
tvarius ir tinkamus perdirbti biologinius produktus, bei remti tinkamus perdirbti 
biologinius produktus rengiant viešuosius pirkimus ir teikiant paramą investicijoms;

17. pabrėžia, kad joks miško produktų pakeitimo poveikis negali kompensuoti neliestų 
miškų, kurie, kaip pripažįstama, yra nepakeičiami, praradimo, taigi šie miškai turėtų 
būti saugomi taikant teisines priemones bei paskatas; 

18. mano, kad kiekviename Europos pramonės sektoriuje prioritetas turėtų būti teikiamas 
veiksmingesniam medienos naudojimui didesnės pridėtinės vertės pagrindu;

Energetikos politika

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad peržiūrėta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyva1, kuri buvo priimta 2018 m. gruodžio mėn. ir kurioje nustatyti griežti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių tvarumo kriterijai, būtų įgyvendinta laiku ir 
tinkamai; pažymi, kad, siekiant užtikrinti tvarią biomasės gamybą, peržiūrėtoje 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatyti tvarumo kriterijai, kurių turi 
būti laikomasi norint pasiekti ES tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje bei 
pasinaudoti paramos schemomis; pabrėžia, kad suderinti ES masto kriterijai, dėl kurių 
neseniai susitarta, nepaprastai svarbūs norint užtikrinti sklandų energijos vidaus rinkos 
veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo;

20. primena, jog peržiūrėtoje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatyta, kad 
veiklos vykdytojai turėtų vadovautis rizika grindžiamu požiūriu, siekiant kuo labiau 
sumažinti netvari miško biomasės naudojimo bioenergijos gamybai riziką;

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

21. atkreipia ypatingą dėmesį į itin svarbų mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį skatinant 

1 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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miškų ir su mišku susijusio sektoriaus indėlį sprendžiant mūsų laikų uždavinius; mano, 
kad moksliniai tyrimai miškininkystės ir su mišku susijusios pramonės srityse gali duoti 
teigiamų rezultatų klimato kaitos švelninimo, tvaraus verslo augimo, užimtumo, geros 
miškų būklės ilgalaikio išsaugojimo ir biologinės įvairovės apsaugos srityse, taigi turėtų 
būti skatinami; ragina skirti pakankamą finansavimą programai „Europos horizontas“ ir 
veiklai stiprinant bei skatinant naujus ir esamus mokslinių tyrimų, pramonės, 
miškininkystės, agrarinės miškininkystės ir visuomenės ryšius visais lygmenimis, 
taikant tokias konkrečias priemones, kaip Europos partnerystės (pvz., Europos žiedinės 
bioekonomikos partnerystė ir projektas „Build4People“);

22. pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į su mišku susijusio sektoriaus ir kitų sektorių sąsajas, 
taip pat į skaitmeninimo ir investicijų į mokslinius tyrimus bei inovacijas svarbą, 
siekiant užtikrinti pramonės simbiozę; 

23. pabrėžia, kad svarbu skatinti tolesnius mokslinius tyrimus su mišku susijusios pramonės 
srityje, ypatingą dėmesį atkreipiant į MVĮ vaidmenį prisidedant prie tvarių su mišku 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų; 

24. pabrėžia švietimo ir kvalifikuotos, gerai apmokytos su mišku susijusio sektoriaus darbo 
jėgos svarbą sėkmingam tvarios miškotvarkos įgyvendinimui praktikoje; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares šiuo požiūriu toliau įgyvendinti ir stiprinti esamas Europos 
priemones;

Duomenys: palydovinių tarnybų naudojimas

25. ragina ES sukurti Europos miškų stebėsenos tinklą, siekiant rinkti informaciją (apie 
miško atkūrimą, temperatūrą, parazitines ligas, gaivalines nelaimes) vietos lygmeniu, 
kuris būtų susietas su „Copernicus“ žemės stebėjimo programomis ir galėtų rengti 
patikimas prognozes tikruoju laiku, tvariai miškotvarkai gerinti; ragina Komisiją ir 
valstybes nares tikslinti duomenis apie miškus, kad valstybės narės galėtų tiesiogiai 
dalintis palyginama informacija; 

26. ragina sukurti ir įgyvendinti palydovinę stebėsenos sistemą, kad būtų galima išsamiai 
stebėti miškus visoje Europos Sąjungoje, siekiant tobulinti pranešimus apie oro sąlygas 
ir poveikio ataskaitas, bei teikti duomenis, reikalingus nacionaliniams miškų 
inventoriams; tačiau pabrėžia, kad dėl to pernelyg didele administracine našta neturėtų 
būti apkraunamos susijusios įmonės, kurių dauguma yra MVĮ;

27. pabrėžia, kad ES miškų charakteristikos labai skirtingos, todėl jų atžvilgiu būtina 
vadovautis skirtingomis tvarkymo strategijomis; reiškia susirūpinimą dėl miškų būklės 
ir atsparumo daugelyje Europos regionų ryšium su klimato kaita ir kenkėjais bei ligų 
židiniais miškuose; pabrėžia, kad būtina stiprinti ES mechanizmus ir visapusiškai jais 
naudotis, siekiant stebėti spaudimą, kuris daromas miško ištekliams dėl invazinių 
svetimų rūšių, kenkėjų ir ligų plitimo, apie jį informuoti bei spręsti šią problemą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti toms sritims, kurioms 
didžiausią pavojų kelia klimato kaita – taip pat ir Viduržemio jūros regione.
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