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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. pažymi, kad miškininkystės sektorius tiesiogiai įdarbina ne mažiau kaip 500 000 
žmonių1 Europos Sąjungoje ir 13 mln. žmonių visame pasaulyje2 ir kad šios darbo 
vietos pirmiausia yra kaimo vietovėse;

2. pažymi, kad klimato kaita ir gaisrai labai nepalankiai veikia miškų būklę visame 
pasaulyje; pažymi, kad miškai yra ne tik gyvybiškai svarbios buveinės dideliam, bet ir 
sparčiai mažėjančiam skaičiui gyvūnų ir augalų rūšių visame pasaulyje, bet ir 
pagrindinės anglies sankaupos ir absorbentai; pažymi, kad miškai apsaugo dirvožemį, 
reguliuoja hidrologinius ciklus, o taikant tinkamą gavybos ir valdymo praktiką gali būti 
tvarus medienos šaltinis; todėl pabrėžia, kad tvarus miškų valdymas yra itin svarbus 
stabdant miškų naikinimą ir alinimą, todėl verta jį skatinti trečiosiose šalyse;

3. pažymi, kad 1990–2015 m. pasaulinis miškų plotas sumažėjo 129 mln. hektarų, 
daugiausia dėl žemės ūkio produktų gamybos, kurių trečdalis eksportuojama; pabrėžia, 
kad sojos alyvpalmių aliejus ir kakava sudaro 80 proc. Sąjungos importo iš iškirstų 
miškų plotų; atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant pasaulyje mažėjančios miškų dangos, 
Sąjungos plotas, kurį dengia miškai, plantacijos ir miškingos vietovės, auga ir užima 
daugiau kaip 40 proc. jos teritorijos;

4. apgailestauja, kad miškų naikinimas dėl Sąjungos veiksmų sudaro 10 proc.3 pasaulinio 
miškų naikinimo apimties, visų pirma dėl jos priklausomybės nuo importuojamo 
alyvpalmių aliejaus biodegalams ir maistui, pašarams skirtos sojos, mėsos, kakavos, 
kukurūzų, medienos ir kt.;

5. ragina Komisiją į savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų įtraukti 
visiško miškų naikinimo sustabdymo ir ekosistemų būklės blogėjimo apibrėžtis, kuriose 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama pagrindiniams miškų naikinimo veiksniams, 
įskaitant tokias prekes kaip alyvpalmių aliejus, sojas, mėsą, kukurūzus, gumą, kakavą, 
taip pat popieriui ir kurui naudojamą medieną; pabrėžia, kad tai darydama Komisija 
turėtų ypatingą dėmesį skirti susijusiems žmogaus teisių pažeidimams, taip pat čiabuvių 
tautų ir vietos bendruomenių teisėms;

6. taip pat pažymi, kad buveinių pakeitimas ir naikinimas, kišimasis į natūralius miško 
plotus turi rimtų pasekmių žmonių ir gyvūnų sveikatai visame pasaulyje ir daro poveikį 
biologinei įvairovei – visų pirma padidėjo zoonozių skaičius (per pastaruosius 30 metų 
jos sukėlė 50 pandemijų, paskutinį kartą – COVID-19 pandemiją);

7. pažymi, kad Sąjungos lygmeniu kai kurių valstybių narių politikos priemonėse 
atsispindi fragmentiška ir nenuosekli miškų ir miškotvarkos politikos sistema, todėl, 

1 Eurostato miškininkystės duomenų bazė: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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siekiant skatinti tvarumą, ją reikia geriau ir daugiau koordinuoti;

8. taip pat palankiai vertina koordinuotus Sąjungos veiksmus, kuriais kovojama su 
visuotiniu miškų naikinimu ir žala miškams bei jų pereikvojimu, ir ragina Sąjungą 
įgyvendinti nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti miškus ir gamtos išteklius pagal 
Paryžiaus klimato susitarimą, darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir Biologinės įvairovės 
konvenciją (BĮK);

9. ragina Sąjungą imtis stipraus ir vadovaujamo tarptautinio vaidmens miškų apsaugos ir 
tvaraus gamtinių išteklių valdymo srityse, įskaitant biologinę gamybą; pripažįsta, kad to 
reikia norint pasiekti ES bioekonomikos strategijos tikslus, o tam taip pat reikia 
sustabdyti miškų naikinimą, kartu laikantis Europos žaliojo susitarimo ir ES biologinės 
įvairovės strategijos;

10. ragina gerinti valdymą ir kurti patikimas institucijas, kad būtų užtikrinta tvari miškų 
apsauga ir valdymas, sukuriant veiksmingus kontrolės ir sankcijų mechanizmus, be kita 
ko, kovos su korupcija ir neteisėta medienos ruoša;

11. todėl palankiai vertina su miškais susijusius Komisijos veiksmus biologinės įvairovės ir 
klimato srityse, nes miškai gyvybiškai svarbūs pasauliniai anglies dioksido absorbentai 
ir biologinės įvairovės saugyklos; ragina Komisiją laikytis Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų ir pasaulinių klimato ir biologinės įvairovės tikslų bei darnaus vystymosi 
tikslų ir reguliuoti produktų, kurie kelia didelę miškų naikinimo riziką ir kurie gauti 
iškirstų miškų vietovių, įskaitant žemės ūkio produktus, importą į Sąjungą ir taip 
skatinti tvarią maisto gamybą ir vartojimą;

12. ragina priimti privalomus Sąjungos teisės aktus, kuriais būtų užtikrinama, kad visos į 
Sąjungą importuojamų produktų ir Sąjungoje tiekiamų produktų tiekimo grandinės 
nebūtų susijusios su miškų naikinimu, ekosistemų nykimu ar kitimu arba žmogaus teisių 
pažeidimais, kartu atsižvelgiant į socialines ir ekonomines struktūras, ir kuriais būtų 
ginamos čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių, kurių pragyvenimas priklauso nuo 
miškų, įskaitant moteris ir aplinkos bei žmogaus teisių gynėjus, teises;

13. ragina ne vėliau kaip iki 2030 m. pagal Europos žaliąjį susitarimą nustatyti tikslą 
visiškai sustabdyti miškų naikinimą Sąjungoje ir miškų naikinimą, kurį lemia Sąjungos 
veiksmai; reikalauja, kad visiems produktams, gautiems iš iškirstų miškų vietovių, būtų 
uždrausta patekti į Sąjungos vidaus rinką ir jais būtų uždrausta prekiauti Sąjungos 
vidaus rinkoje;

14. todėl ragina priimti Sąjungos teisės aktus, kuriais būtų nustatyta privaloma išsamaus 
patikrinimo prievolė visiems veiklos vykdytojams, įskaitant finansuotojus, kurie 
Sąjungos rinkai teikia miškams ir ekosistemoms žalingas prekes arba išvestines 
finansines priemones, kad būtų užtikrinta čiabuvių tautų ir paprotinių bendruomenės 
žemės naudojimo teisių apsauga;

15. pabrėžia, kad toks Sąjungos teisės aktas dėl išsamaus patikrinimo prievolių turėtų būti 
grindžiamas griežta vykdymo užtikrinimo tvarka ir apimti proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas už reikalavimų nesilaikymą, kai tinkama ir taikytina;

16. pabrėžia, kad daugelis Europos įmonių maisto tiekimo grandinėje yra MVĮ, todėl ragina 
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užtikrinti veiksmingą MVĮ palankų įgyvendinimą apribojant administracinę naštą iki 
neišvengiamo minimumo; mano, kad turėtų būti sukurtas įmonių ankstyvo perspėjimo 
mechanizmas, kuriuo įmonės būtų perspėjamos tais atvejais, kai jos importuoja prekes 
iš regionų, kuriuose gali vykti miškų naikinimas;

17. reikalauja, kad vyriausybės, įmonės, gamintojai ir pilietinė visuomenė glaudžiau 
bendradarbiautų siekdamos priimti politines priemones ir nustatyti bendrąsias privačiojo 
sektoriaus projektų rėmimo sąlygas;

18. ragina teikti abipusę paramą nepageidaujamų reiškinių atveju atliekant tyrimus ir 
keičiantis informacija, kad būtų rastos prie geografinių sąlygų pritaikytos priemonės, 
kuriomis būtų galima apsisaugoti nuo didelio masto gaisrų arba užkirsti kelią kenkėjų 
antplūdžiui;

19. pabrėžia, kad apželdinimas mišku gali svariai prisidėti prie miškų naikinimo sukeltų 
problemų sprendimo, nors jis gali tik iš dalies atsverti šias problemas; pabrėžia, kad visų 
pirma skubiai reikia apsaugoti viso pasaulio neliestus miškus, nes atželdinti arba naujai 
pasodinti miškai neatstoja ir neužtikrina tokio paties lygio biologinės įvairovės, anglies 
dioksido absorbavimo, dirvožemio apsaugos ir kitų ekosistemų funkcijų ir funkcijų, 
kaip neliesti miškai;

20. todėl labai skatina medžių ir miškų sodinimo ir atsodinimo veiklą ir projektus, ypač 
naudojant vietines ir laukinei gamtai nekenkiančias rūšis, atsižvelgiant į klimato kaitą, 
ypač tais atvejais, kai sunaikintas neliestas miškas; pažymi, kad veiksmingas, tvarus ir 
tinkamai valdomas miško įveisimas kartu su miškų apsauga ir atkūrimu gali padėti 
padidinti anglies dioksido sekvestraciją, papildyti ūkininkavimą ir padidinti biologinę 
įvairovę, o tvarus miškų įveisimas gali sumažinti miškų gaisrų riziką ir mastą; taip pat 
pabrėžia svarbų prie upių pakrančių esančių miškų vaidmenį stabilizuojant upių krantus 
ir taip mažinant potvynių riziką, gerinant vandens kokybę, nes filtruojamos nuotėkos iš 
gretimų žemės plotų, ir reguliuojant vandens temperatūrą, kad ji būtų palanki biologinei 
įvairovei;

21. palankiai vertina priemones, skirtas medžiais ir kitais augalais užsodintų plotų 
pritaikymui prie klimato kaitos; palankiai vertina tai, kad daugelyje šalių jau 
rekomenduojama ir bandoma didinti atsparių vietinių medžių rūšių skaičių sveikuose ir 
biologine įvairove pasižyminčiuose miškuose;

22. pabrėžia agrarinės miškininkystės sistemų, pagal kurias tame pačiame žemės plote 
auginami medžiai bei plėtojamas žemės ūkis ir taip didinamas bendras produktyvumas, 
sukuriama daugiau biomasės, palaikomas ir atkuriamas dirvožemis ir teikiamos kitos 
vertingos ekosisteminės paslaugos, vaidmenį; atkreipia dėmesį į tai, kad miškai atlieka 
svarbų vaidmenį užtikrinant pasaulio aprūpinimą maistu ir yra svarbus daugelio mažų 
ūkių ir bendruomenių pajamų šaltinis; pabrėžia, kad miškų išsaugojimo ir atkūrimo 
priemonės gerina gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse;

23. pabrėžia mokymo tvaraus miškų, plantacijų ir agrarinės miškininkystės, įskaitant 
nenutrūkstamą augmenijos dangą, valdymo klausimais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse 
svarbą; mano, kad tai yra esminis veiksnys užtikrinant biologinę įvairovę ir miškų 
savininkų bei agrarine miškininkyste užsiimančių ūkininkų pajamas;
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24. pažymi, kad nors savanoriškos schemos yra naudinga priemonė siekiant sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą už Sąjungos ribų ir jomis galima daug pasiekti siekiant 
įtvirtinti visuomenės nuostatą nevartoti prekių ir paslaugų, kuriomis skatinamas miškų 
naikinimas, vien savanoriškomis priemonėmis miškų naikinimas ir Sąjungos indėlis į 
pasaulinį miškų naikinimą, kurį lėmė su miškų naikinimu susijusių prekių ir paslaugų 
importas į Sąjungą, iki šiol nebuvo sustabdytas; pažymi, kad nors privalomi teisės aktai 
turėtų būti derinami su ne teisėkūros iniciatyvomis, pvz., bendradarbiavimu su 
trečiosiomis šalimis, siekiant kovoti su miškų naikinimu visame pasaulyje;

25. todėl mano, kad būtina įdiegti miškų naikinimui įtakos neturinčių produktų ženklinimo 
ir sertifikavimo sistemą, kurią taikant būtų padidintas tiekimo grandinių skaidrumas 
Sąjungoje bei sudarytos sąlygos populiarinti produktus, kurie pagaminti nenaikinant 
miškų, remiantis esamais metodais ir vienareikšme miškų naikinimui įtakos neturinčių 
tiekimo grandinių apibrėžtimi;

26. ragina Europos Sąjungą skatinti miškų naikinimui įtakos neturinčias tiekimo grandines 
ir didesnę pridėtinę vertę, tinkamai atsižvelgiant į žmogaus teises, darbo teises ir žemės 
naudojimo teises, taip pat į apsirūpinimo maistu saugumą ir teisingas pajamas;

27. atkreipia dėmesį į vyriausybių atsakomybę kovojant su miškų naikinimo ir ekosistemų 
pertvarkymo problema, kurios negali tinkamai išspręsti vien tik išorės suinteresuotieji 
subjektai; todėl pabrėžia Sąjungos ir valstybių narių įtraukios partnerystės su 
trečiosiomis šalimis svarbą siekiant stiprinti tvarią žemėtvarką, tvarų žemės ūkį ir gerą 
valdymą, ypač kiek tai susiję su žemės ir miškų naudojimo teisėmis;

28. ragina stiprinti pasaulinio lygmens bendradarbiavimą, kad būtų galima geriau dalytis 
žiniomis ir patirtimi, susijusiomis su daugiafunkcių miškų valdymo tvarumo didinimu;

29. mano, kad platformos, skirtos įvairių suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių dialogui 
miškų naikinimo, nykimo ir tvaraus pasaulio miškų dangos didinimo klausimais, 
sukūrimas yra svarbus elementas, papildantis išsamaus patikrinimo teisės aktų sistemą ir 
galintis padėti suinteresuotiesiems subjektams imtis veiksmų šiems klausimams spręsti; 
ragina užtikrinti, kad visi atitinkami tarptautiniai subjektai galėtų aktyviai naudotis šia 
platforma;

30. todėl ragina Sąjungą plėtoti tarptautinius aljansus su trečiosiomis šalimis siekiant 
apsaugoti miškus, vykdyti patikimą politiką, kuria būtų siekiama sustabdyti miškų 
naikinimą, vykdyti integruotą žemės planavimą, užtikrinti žemės naudojimo skaidrumą 
ir užkirsti kelią miškų pavertimui žemės ūkio paskirties žeme; tuo tikslu užtikrinti 
tarptautinį miškų finansavimą pagal pasaulinius miškų apsaugos susitarimus, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos šalių vyriausybėmis ir tarptautiniais subjektais;

31. remia reguliarų keitimąsi informacija su trečiosiomis šalimis siekiant skatinti tvariai 
tvarkomų miškų medienos ir jos gaminių vartojimą ir prekybą jais;

32. mano, kad atsekamumas ir skaidrumas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje būtų galima prekiauti tik tausiai gautais produktais, kurie, kaip žinoma, nėra 
susiję su miškų naikinimu, ekosistemų pertvarkymu ir būklės blogėjimu bei žmogaus 
teisių pažeidimais; mano, kad vienas iš papildomų, bet esminių pirmųjų turėtų būti 
plačiai pripažintos į Sąjungą importuojamų žemės ūkio ir miškininkystės produktų, 
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nedarančių įtakos miškų naikinimui, sertifikavimo ir ženklinimo sistemos sukūrimas – ji 
padidintų tiekimo grandinių skaidrumą Sąjungoje, visų pirma atskleisdama tų produktų 
auginimo, perdirbimo ir transportavimo poveikį aplinkai bei žmogaus teisėms; mano, 
kad privalomas tvarios medienos gavybos ženklinimas gali užtikrinti informacija 
pagrįstą vartotojų pasirinkimą ir skatinti tvarių produktų vartojimą;

33. ragina Komisiją įvertinti ir atskleisti medienos pramonės sektoriaus ir prekybos 
organizacijų, importuojančių prekes iš teritorijų, kuriose kyla miškų naikinimo pavojus, 
miškų naikinimo pėdsaką, siekiant užtikrinti didesnį tarptautinių tiekimo grandinių 
skaidrumą ir supratimą ir skatinti tvaraus medienos naudojimo sprendimų 
įgyvendinimą;

34. ragina į viešųjų pirkimų taisykles įtraukti būsimų tiekėjų išsamaus patikrinimo prievoles 
ir uždrausti pirkti importuotus produktus, gautus naikinant miškus; atkreipia dėmesį į 
papildomą tokios tikrinimo sistemos naudą kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kartelių 
praktika, kartu apsunkinant logistines operacijas, grindžiamas neteisėta medienos ruoša;

35. pažymi, kad, siekiant išvengti kainų dempingo ir užtikrinti tvarų medienos naudojimą, 
užkirsti kelią dvišalių susitarimų, grindžiamų medienos kainų dempingu, plitimui ir 
papildomai medienos ruošai, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti taisomąsias 
priemones, įskaitant bendros medienos aukcionų sistemos sukūrimą, kad būtų galima 
atsekti, iš kur gaunama medžiaga, ir į kainą įtraukti klimato, biologinės įvairovės ir 
žmogaus teisių klausimus;

36. mano, kad siekdama kuo labiau sumažinti anglies pėdsaką, atsirandantį dėl 
importuojamų prekių transportavimo iš trečiųjų šalių, ir skatinti tvarią vietos gamybą ir 
darbo vietų kūrimą, Sąjunga turėtų skatinti naudoti tvarią vietinę medieną, medienos 
produktus arba miško biomasę;

37. ragina kurti tvarios miškų ateities visame pasaulyje koncepcijas, kuriomis būtų 
suderinami ir ekonominiai, ir aplinkos apsaugos interesai, atsižvelgiant į tai, kad miškai 
yra svarbus daugelio šalių išteklius ir kad jos nenori savanoriškai atsisakyti šio 
ištekliaus;

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

39. primena, kad didelio kiekio žemės ūkio produktų, gautų naikinant miškus, importas į 
Sąjungą neturėtų prieštarauti Sąjungos įsipareigojimams dėl visiško miškų naikinimo 
sustabdymo ir žmogaus teisių; pažymi, kad Sąjungos taisyklių laikymasis kartu su 
apsaugos sąlygomis, taikomomis nesilaikymo atvejais, yra būtina visų Sąjungos 
prekybos derybų išankstinė sąlyga; ragina į visus prekybos susitarimus be maisto saugos 
ir gyvūnų gerovės standartų įtraukti privalomas ir vykdytinas aplinkos ir socialines 
nuostatas, kuriomis būtų apsaugoti miškai, natūralios ekosistemos ir žmogaus teisės, 
ypač bendruomenių žemės naudojimo teisės; ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti ir 
užtikrinti galiojančių laisvosios prekybos susitarimų vykdymą atsižvelgiant į šiuos 
standartus;

40. ragina Komisiją imtis veiksmų pagal nekenkimo principą, paskelbtą komunikate dėl 
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Europos žaliojo susitarimo, ir pasiūlyti priemones žalingam poveikiui šalinti, kai jis 
nustatomas, ir atnaujinti galiojančius laisvosios prekybos susitarimus; ragina prekybos 
partneriams taikyti privalomas ir vykdytinas nuostatas ir paskatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad nebūtų importuojami produktai, gauti naikinant miškus arba 
pažeidžiant žmogaus teises; labai apgailestauja, kad tokios nuostatos nebuvo 
visapusiškai įtrauktos į ES ir MERCOSUR susitarimo procesą, ir ragina atnaujinti 
prekybos susitarimus ir vykstančias derybas, kad jie būtų visapusiškai įtraukti;

41. vėliau ragina pradėti papildomas derybas arba atnaujinti derybas dėl laisvosios prekybos 
susitarimų, jei tokios nuostatos dar nėra įtrauktos, atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimus klimato, biologinės įvairovės, miškų naikinimo sustabdymo ir žmogaus 
teisių srityse; 

42. pabrėžia, kad ateityje Komisija savo poveikio tyrimuose turėtų sistemingai atsižvelgti į 
prekybos susitarimų poveikį miškams ir atsižvelgti į ex ante vertinimų rezultatus 
nustatydama prekybos derybų sąlygas ir įgaliojimus; mano, kad Paryžiaus susitarimo 
laikymasis turėtų būti privaloma visų prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis 
sąlyga;

43. ragina Komisiją tiksliai nustatyti ūkininkams skirtus paskatų mechanizmus, kad būtų 
padidintas tvarių žemės ūkio ir miškininkystės produktų tiekimas ir tuo pat metu būtų 
išsaugotos ir stiprinamos ekosistemos;

44. ragina Sąjungą sumažinti priklausomybę nuo miškams ir ekosistemoms pavojų 
keliančių žaliavų importo; be to, pažymi, kad Sąjungoje pašarams naudojami sojų 
produktai iš iškirstų miškų teritorijų labai prisideda prie pasaulinio miškų naikinimo ir 
su tuo susijusio išmetamųjų teršalų kiekio – jie sudaro beveik pusę viso Sąjungos 
importo, dėl kurio naikinami miškai4;

45. be to, ragina Komisiją ir valstybes nares propaguoti vietinės kilmės augalinius 
baltymus, ganymą ganyklose, teisėtus ir tvariai pagamintus pašarus, visų pirma 
įgyvendinant Sąjungos baltymų planą ir juo remiantis, sudarant sąlygas inovacijoms ir 
vykdant politiką, kuria užtikrinama, kad Sąjungos gyvulininkystės produkcija atitiktų 
turimus Sąjungos žemės išteklius; rekomenduoja Sąjungai valstybėms narėms įvertinti 
savo vietos gamybos potencialą ir planuoti priemones, kuriomis būtų siekiama visiškai 
patenkinti Sąjungos vartojimo reikalavimus ir padėti sumažinti priklausomybę nuo 
importo;

46. pritaria tam, kad iki 2030 m. gaminant biodegalus būtų atsisakyta naudoti žaliavas, 
kurios prisideda prie miškų naikinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad vis tebenaudojamas 
alyvpalmių aliejus įvairiuose pramonės sektoriuose, įskaitant maisto pramonę; reiškia 
susirūpinimą dėl vartotojų apgaudinėjimo, pvz., alyvpalmių aliejaus naudojimo pieno 
pakaitaluose;

47. todėl prašo Komisijos skatinti atsakingo žemės ūkio maisto produktų ir pašarų 
vartojimo modelius, kuriais būtų dar labiau mažinama priklausomybė nuo miškų 
naikinimą lemiančių veiksmų ir Sąjungos aplinkosauginis pėdsakas;

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pp. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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48. taip pat pabrėžia, kad reikia stiprinti ir remti trumpesnes baltyminių augalų ir produktų 
tiekimo grandines ir lokalizuoti gamybą, nes tai padėtų užtikrinti apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą tiek Sąjungoje, tiek šalyse partnerėse; ragina įtraukti šiuos elementus į 
atsigavimo po COVID-19 krizės planą;

49. tvirtai remia azotą kaupiančių / ankštinių / baltyminių augalų skatinimą pagal naujus 
BŽŪP strateginius planus, kuriuose, be kita ko, numatyta taikyti sėjomainą, sąlygų 
nustatymą, ekologines sistemas, agroekologines priemones, naujas sektorines 
intervencines priemones ir susietąją paramą, siekiant padidinti Sąjungos apsirūpinimą 
baltyminiais augalais ir kartu padėti siekti biologinės įvairovės strategijos ir strategijos 
„Nuo lauko iki stalo“ tikslų; taip pat pažymi, kad gyvulininkystės ūkių pajamos ir 
pelningumas turėtų būti suderinti su gamybos lygiais, kuriuos galima išlaikyti ganant 
ganyklose arba auginant naminius pašarinius augalus; ragina toliau vykdyti mokslinius 
tyrimus ir skatinti naujoviškas gamybos sistemas ir metodus, kuriuos taikant būtų 
galima sumažinti išorės išteklius ir sąnaudas, pvz., pašarinių ganyklų sistemas, kaip 
antai rotacinį ganymą, net jei gamybos apimtis gali būti mažesnė;

50. pažymi, kad nuo 2015 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas priėmė 40 prieštaravimų 
dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų importo, iš kurių 11 – dėl genetiškai 
modifikuotų sojų importo; primena, kad viena iš prieštaravimo tokiam importui 
priežasčių buvo miškų naikinimas, susijęs su žemės dirbimu tokiose šalyse kaip 
Brazilija ir Argentina, kur sojos yra beveik išimtinai genetiškai modifikuotos ir 
auginamos naudojant pesticidus; pažymi, kad neseniai visos Sąjungos tyrėjų atliktame 
tarpusavio vertinimu pagrįstame moksliniame tyrime nustatyta, kad dėl sojų importo iš 
Brazilijos Sąjunga turi didžiausią anglies pėdsaką pasaulyje, t. y. 13,8 proc. didesnį nei 
didžiausia sojų importuotoja Kinija5, dėl didesnės išmetamųjų teršalų, susijusių su 
Sąjungos indėliu į miškų naikinimą, dalies; be to, pažymi, kad, Komisijos teigimu, 
Sąjungoje sojos jau ilgą laiką labiausiai prisideda prie pasaulinio miškų naikinimo ir su 
tuo susijusio išmetamųjų teršalų kiekio, nes jos sudaro beveik pusę viso Sąjungos 
importo, dėl kurio naikinami miškai6;

51. ragina parengti nuoseklią politikos sistemą, kuri apimtų neseniai paskelbtas Europos 
žaliojo susitarimo strategiją „Nuo lauko iki stalo“ ir biologinės įvairovės strategiją, ES 
bioekonomikos strategiją ir 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „Švari mūsų 
visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“, remiantis esamomis sistemomis, 
pavyzdžiui, Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
veiksmų planu; todėl ragina užtikrinti nukentėjusių teisių turėtojų, be kita ko, čiabuvių 
tautų ir vietos bendruomenių, ypač moterų ir aplinkos bei žmogaus teisių gynėjų, 
dalyvavimą FLEGT;

52. ragina įgyvendinti ir tobulinti su miškais susijusius teisės aktus ir medienos bei 

5 Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). „Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports“. Global 
Environmental Change, 62, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6 2013 m. Komisijos techninė ataskaita Nr. 063 „ES vartojimo poveikis miškų naikinimui. Išsami ES vartojimo 
poveikio miškų naikinimui analizė“ (angl. The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive 
analysis of the impact of EU consumption on deforestation), kurią finansavo Europos Komisijos Aplinkos GD ir 
atliko VITO, IIASA, HIVA ir IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23–24.
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medienos produktų eksporto reglamentavimą, pavyzdžiui, nustatant vykdytinus tvarumo 
kriterijus;

53. ragina Sąjungoje laikytis labiau holistinio požiūrio, pagal kurį Sąjunga teiktų tiesioginę 
paramą vietos valdžios institucijoms miško įveisimo ir tvarios miškotvarkos srityse; 
ypač ragina stiprinti Sąjungos vaidmenį padedant vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms užtikrinti galiojančių miškų apsaugos teisės aktų vykdymą;

54. ragina užtikrinti Sąjungos veiksmų jos viduje ir už jos ribų nuoseklumą ir 
suderinamumą; primena Europos aplinkos agentūros apžvalgą7, kurioje pažymima, kad 
Sąjunga gali nepasiekti daugelio 2020 m. aplinkos apsaugos tikslų, ir pabrėžiama, kad 
Sąjungos miškams, be kita ko, neigiamą įtaką daro ir tokie veiksniai, kaip didelis 
gavybos mastas, tarša, klimato kaita ir invazinės svetimos rūšys; todėl ragina užtikrinti 
griežtą Sąjungos medienos reglamento ir „Natura 2000“ direktyvų įgyvendinimą ir 
vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, be kita ko, laiku vykdant pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras;

55. todėl ragina Komisiją ir valstybes nares siekti pažangos tvarios miškotvarkos srityje, 
kad ja būtų užtikrintos plataus užmojo priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti 
miškus ir kitas natūralias ekosistemas ir kurios vienodai taikomos Europos ir pasaulio 
miškams, laikantis Sąjungos naujų strategijų miškų ir biologinės įvairovės srityse; visų 
pirma mano, kad taip pat reikia spręsti miško medienos naudojimo kaip šildymo kuro iš 
skurdo problemą, be kita ko, finansuojant ekologiškas alternatyvas;

56. pažymi, kad žaliavų, įskaitant iškastinį kurą, vartojimo lygis Sąjungoje yra netvarus ir 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai atsižvelgti į poveikį, kurį 
žemės naudojimo keitimui ir miškų naikinimui pasaulyje daro pirmosios kartos 
biodegalų naudojimas; pabrėžia, kad žaliavų naudojimo Sąjungoje tvarumą būtų galima 
gerokai padidinti įgyvendinant žiedinės bioekonomikos skatinimo priemones ir kad 
reikia imtis veiksmų siekiant mažinti priklausomybę nuo importo, kuris didina miškų 
naikinimo riziką; pažymi, kad efektyvaus išteklių naudojimo hierarchija yra ypač svarbi 
siekiant apsaugoti miškų, kaip anglies absorbentų ir biologinės įvairovės palaikytojų, 
funkcijas; mano, kad plataus masto medienos deginimas kurui nėra priimtinas klimato 
apsaugos, anglies dioksido absorbavimo ir efektyvaus išteklių naudojimo žiedinėje 
ekonomikoje požiūriu; 

57. mano, kad plačiai naudojant biodegalus Sąjungoje kartu turi būti taikomi pakankami 
tvarumo kriterijai, kad būtų išvengta tiesioginio ir netiesioginio žemės paskirties 
keitimo, įskaitant miškų naikinimą; taip pat pažymi, kad dabartiniais kriterijais 
nepakankamai atsižvelgiama į biodegalų gamybai naudojamas iškastines žaliavas; todėl 
ragina stebėti ir vertinti persvarstytos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos 
poveikį ją įgyvendinant, įskaitant bioenergijos tvarumo kriterijų veiksmingumą; pažymi 
vietinių žaliavų tiekimo grandinių svarbą siekiant ilgalaikio tvarumo; 

58. pabrėžia, kad nepaisant to, jog Sąjungoje padidėjo miškų ir užsodinti plotai, vis 
didėjantis medienos naudojimas biodegalams ir bioenergijai gaminti daro spaudimą 
miškams visame pasaulyje; todėl pažymi, kad visame pasaulyje reikia saugoti nustatytas 
gamtos apsaugos teritorijas; pabrėžia, kad Sąjunga turėtų skatinti tik tvarią miškotvarką 

7 Europos aplinkos agentūros ataskaita „Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“
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ir tvarius žemės naudojimo būdus, siekdama užtikrinti, kad Sąjungos vartojimas būtų 
visiškai tvarus; ragina Komisiją kritiškai įvertinti medienos kuro tvarios gamybos ir 
naudojimo priemones, atsižvelgiant, be kita ko, į didelį medienos granulių importą į 
Sąjungą ir išspręsti pavojaus, kurį šis importas kelia trečiųjų šalių miškams, klausimą;

59. pritaria tam, kad iki 2030 m. būtų atsisakyta biodegalams gaminti naudojamų žaliavų, 
kurios prisideda prie miškų naikinimo; ragina Komisiją iki 2021 m. peržiūrėti 
atitinkamus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/8078 aspektus ir 
nedelsiant jį persvarstyti remiantis mokslo žiniomis, laikantis atsargumo principo ir 
atlikus išsamų poveikio įvertinimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas visų didelį NŽNK 
pavojų keliančių biodegalų, įskaitant alyvpalmių ir sojų aliejų, panaikinimas ir 
įgyvendintas Sąjungos įsipareigojimas sustabdyti biologinės įvairovės nykimą visame 
pasaulyje ir pradėti ją atkurti;

60. pabrėžia, kad svarbu susieti Europos žaliojo kurso politiką su miškų naikinimą 
skatinančiais veiksniais, sprendžiant miškų naikinimo poveikio aplinkai, socialinei 
sričiai ir žmogaus teisėms klausimus, kad būtų įgyvendinta ilgalaikė neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos viziją;

61. pabrėžia bendros ir laisvos stebėjimo sistemos, kuri palaikytų ryšius ir bendradarbiautų 
su tarptautiniais partneriais ir organizacijomis, pavyzdžiui, JT, svarbą siekiant 
pasauliniu mastu stebėti miškų naikinimą, alinimą ir pasaulio miškų dangos pokyčius, 
remiantis palydovų duomenimis, kad valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai bei 
piliečiai galėtų realiuoju laiku fiksuoti miškų naikinimą ir buveinių keitimą, ypač 
saugomose teritorijose, ir stebėti miškų dangos būklę;

62. ragina, pavyzdžiui, dažniau naudoti „Copernicus“ palydovinę sistemą siekiant visame 
pasaulyje (Sąjungoje ir už jos ribų) stebėti miškų gaisrus, žalą miškams, nuošliaužas ir 
dirvožemio eroziją bei miškų ir savanų ekosistemos ir (arba) buveinių kitimą; pažymi, 
kad tai turėtų papildyti kitos stebėsenos priemonės, kad būtų galima stebėti susijusius 
žmogaus teisių ir žemės naudojimo teisių pažeidimus ir laiku imtis tinkamų veiksmų bei 
šalinti jų priežastis;

63. ragina sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmus, kuriais valdžios institucijos, 
įmonės, įskaitant trečiųjų šalių sistemas, ir vartotojai būtų informuojami apie prekes, 
atvežtas iš vietovių, kuriose kyla ekosistemų kitimo rizika, susijusi su miškų ir savanų 
nykimu ir būklės blogėjimu, taip pat vietovių, kuriose buvo pažeistos žmogaus teisės, ir 
padėti spręsti šiuos klausimus stiprinant dialogą ir dalijantis duomenimis su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

64. palankiai vertina Komisijos komunikate dėl strategijos „Nuo lauko iki stalo“ pateiktą 
pasiūlymą įsteigti miškų naikinimo observatoriją; vis dėlto mano, kad, be to, būtina kas 
dvejus metus Parlamentui ir Tarybai būtų teikiama ataskaita dėl pasaulinio miškų 
naikinimo, remiantis JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) pasauline miškų 

82019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/807, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, 
kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką 
keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 (OL L 133, 2019 5 21, p. 1).
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išteklių vertinimo ataskaita9 ir pasauline miškų stebėjimo sistema „Global Forest Watch 
Commodities“10, kad būtų galima imtis tinkamų priemonių siekiant stiprinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir užtikrinti prekybos apribojimus Sąjungos 
lygmeniu;

65. atkreipia dėmesį į tai, kad tvarus žemės ūkio paskirties žemės naudojimo 
intensyvinimas, taip pat planuojamas žemės naudojimas ir žemės valdymas yra labai 
svarbūs daugeliui smulkių ūkių;

66. ragina teikti tvirtą finansinę paramą ir nustatyti paskatų programas priemonėms, pagal 
kurias būtų atkuriamas miškas nualintoje žemėje ir žemės ūkiui netinkančioje žemėje.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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