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PASIŪLYMAI

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

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

2. pabrėžia, kad ES bendradarbiavimo priemonėmis turėtų būti siekiama šalinti 
pagrindines miškų naikinimo priežastis, t. y. korupciją, prastą valdymą ir silpnas 
institucijas, mažėjančią pilietinę erdvę, kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, taip pat 
pateikti miškų apibrėžtį, kovoti su nusikaltimais miškams ir nebaudžiamumu ir nesaugiu 
naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės neteisėtos medienos ruošos, sukčiavimo, 
mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių pažeidimų priežastys; pabrėžia, kad tvarus žemės 
naudojimo planavimas, siekiant užtikrinti nuo miškų priklausomų bendruomenių ir 
čiabuvių teises į žemę, turėtų būti paramos teikėjų iniciatyvų ir programų žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse pagrindas;

3. pripažįsta tarptautinių sistemų, pvz., JT maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių svarbą 
suteikiant teisinio aiškumo ir pateikiant tarptautiniu mastu priimamus gerosios patirties 
standartus dėl atsakingo žemės išteklių valdymo; ragina Komisiją remti Neprivalomų 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių sklaidą ir naudojimą 
pasauliniu, regioniniu ir valstybių lygmeniu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairių, reikalinga veiksminga nepriklausoma stebėsena ir vykdymo užtikrinimas, 
įskaitant tinkamus ginčų sprendimo ir skundų teikimo mechanizmus;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. primygtinai ragina ES aptarti miškų naikinimo ir alinimo bei natūralių ekosistemų 
naikinimo klausimus dvišaliuose ir regioniniuose dialoguose su šalimis partnerėmis 
siekiant jas paskatinti įtraukti miškus ir susijusias valdymo priemones, pvz., poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo, į savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius 
veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą, taip pat nacionalines biologinės įvairovės 
strategijas ir veiksmų planus pagal Biologinės įvairovės konvenciją ir rengti tarptautiniu 
mastu privalomas miškų apsaugos sistemas ir derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

17. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės tvarumą ir 
skaidrumą; primena, kad vien savanoriškos priemonės ir sertifikavimo sistemos yra 
aiškiai nepakankamos miškų naikinimui sustabdyti; ragina priimti ES teisės aktų 
sistemą, grindžiamą privalomu išsamiu patikrinimu miškui pavojų keliančių prekių 
tiekimo grandinėse, remiantis patirtimi, įgyta taikant galiojančius teisės aktus, siekiant 
užkirsti kelią miškų naikinimui ir žmogaus teisių pažeidimams, spręsti su tuo susijusias 
problemas ir jas švelninti, taip pat integruoti smulkiųjų ūkininkų produktus į tvarias 
tiekimo grandines, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir besivystančiose šalyse būtų 

1 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 
2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo 
(OL L 330, 2014 11 15, p. 1).
2 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).



PE648.612v03-00 6/10 AD\1209205LT.docx

LT

išvengta pajamų praradimo ir nesąžiningos konkurencijos; pabrėžia, kad tokia teisės 
aktų sistema turėtų būti taikoma visiems tiekimo grandinės ekonominės veiklos 
vykdytojams, jai turėtų būti taikoma griežta vykdymo užtikrinimo tvarka ir ji turėtų 
apimti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog ši nauja teisinė sistema nesukeltų pernelyg didelės 
administracinės naštos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); ragina Komisiją 
skatinti tokią reguliavimo sistemą tarptautiniu lygmeniu, laikantis JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principų; yra įsitikinęs, kad ES miškų strategija turėtų skatinti 
geriausią praktiką ir rezultatus miškų sektoriuje ir jais dalytis, taip pat gerinti valstybių 
narių bendradarbiavimą;

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

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

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

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

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

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

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

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

26. primena, kad apie 80 proc. pasaulio miškų naikinama dėl žemės ūkio paskirties žemės 
plėtros, kurią dar labiau apsunkina kiti teisiniai veiksmai, susiję su alternatyviu žemės 
naudojimu, visų pirma galvijų ganymu, kasyba ir gręžimu, ir kad ES miško žaliavų 
poreikis sudaro apie 10 proc. viso pasaulio miškų naikinimo, nes jis labai priklauso nuo 
baltyminių pašarų ir žemės ūkio produktų, pvz., alyvpalmių aliejaus, mėsos, sojos, 
kakavos, kukurūzų, medienos ir gumos, importo; ragina nustatyti pašarų importo 
didesnio tvarumo kriterijus, siekiant užtikrinti, kad baltyminiai augalai trečiosiose 
šalyse būtų auginami tvariai, nedarant žalos aplinkai ar socialinėms struktūroms; ragina 
Komisiją spręsti didelio masto miškų naikinimo ir nykimo problemą, susijusią su 
gyvūninės kilmės produktais, pvz., mėsa, pienu ir kiaušiniais, ir mažinti miškams 
pavojų keliančių prekių vartojimą ES;
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27. prašo Komisiją ir valstybės nares ir toliau laikytis savo įsipareigojimo kovoti su 
neteisėta medienos ruoša ir neteisėta medienos ir miškams pavojų keliančių prekių 
prekyba; ragina ES užtikrinti medienos ir medienos produktų atsekamumą visoje 
tiekimo grandinėje ir įtraukti miškų diplomatiją į savo klimato politiką, siekiant 
paskatinti šalis, kurios perdirba ir (arba) importuoja didelius atogrąžų medienos kiekius, 
priimti veiksmingus teisės aktus, kuriais būtų draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą 
medieną;

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