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PASIŪLYMAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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ir galimybes tarp valstybių narių;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 OL L 295, 2010 11 12, p. 2.
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didelio tikslumo ūkininkavimo technologijų; mano, kad didelės maisto paklausos 
klausimas turėtų būti sprendžiamas teikiant techninę pagalbą, bendradarbiaujant žemės 
ūkio organizacijoms ir perduodant žinias;

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

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

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

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

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

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

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

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

3 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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