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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. pabrėžia, kad miškininkystės politika yra pirmiausia nacionalinės kompetencijos sritis, 
tačiau pripažįsta, kad daugelio sričių Sąjungos politika daro poveikį miškams; ragina 
Sąjungą nedelsiant priimti teisėkūros procedūra priimamą aktą, kuriuo būtų reikalaujama, 
kad įmonės atliktų privalomą išsamų patikrinimą visose savo tiekimo grandinėse, siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos rinkai tiekiamos miškams pavojų keliančios prekės būtų tvarios, 
pagamintos be miškų naikinimo, nealintų miškų ar didelės biologinės įvairovės 
ekosistemų ir atitiktų įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, įskaitant čiabuvių ir vietos 
bendruomenių teises, ir EBPO deramo patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo verslo 
vykdymo; pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi būti laikomasi įvairias prekes 
apimančio požiūrio, kad jie būtų taikomi visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
įskaitant finansų sektoriaus dalyviams ir pradinėje, ir galutinėje tiekimo grandinės 
grandyje, užtikrintų nukentėjusiųjų teisę kreiptis į teismą ir būtų paremti tvirtu ataskaitų 
teikimo, informacijos atskleidimo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmu, įskaitant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą, ir grindžiami su 
galiojančiais teisės aktais susijusia patirtimi, kaip antai dėl konflikto zonų naudingųjų 
iškasenų, medienos reguliavimo, nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos žvejybos; 
visuose tokiuose teisės aktuose yra nustatyti privalomi išsamaus patikrinimo 
reikalavimai; 

2. ragina Komisiją skatinti tokią reglamentavimo sistemą tarptautiniu lygmeniu; šiuo tikslu 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tarpsektorinį koordinavimą ir kurti partnerystes, glaudžiai 
bendradarbiaujant su šalimis gamintojomis ir vartotojomis, siekiant holistiškai kovoti su 
miškų naikinimu ir nykimu, ypač pagrindiniuose tarptautiniuose forumuose, o tai reiškia, 
pavyzdžiui, bendro supratimo apie tvarias ir miškus nenaikinančias tiekimo grandines ir 
skaidrias vertės grandines skatinimą, remiantis patikima metodika, kuria dalijasi šalys 
partnerės; 

3. taip pat pabrėžia, kad dėl naujos reguliavimo sistemos neturėtų atsirasti nesąžininga 
konkurencija ar pernelyg didelė administracinė našta MVĮ ir ragina remti besivystančias 
šalis joms prisitaikant prie siūlomos naujos reguliavimo sistemos, ypač pajamų 
įvairinimo srityje; pabrėžia, kad svarbu patvirtinti papildomas priemones, kuriomis būtų 
kompensuojamas galimas MVĮ pajamų praradimas, ir padėti besivystančioms šalims 
prisitaikyti prie naujos teisinės sistemos;

4 ragina Sąjungą rodyti lyderystę ir imtis ryžtingų veiksmų, pastaraisiais metais, nepaisant 
daugėjančių tarptautinių iniciatyvų, visame pasaulyje ir toliau blogėjant miškų naikinimo 
padėčiai; pabrėžia, kad privačiajame sektoriuje daugėjant iniciatyvų be miškų naikinimo 
sudaromos galimybės užtikrinti politikos sinergiją; tačiau primygtinai teigia, kad 
produktų, pagamintų be miškų naikinimo, ženklinimo ir sertifikavimo sistemų įdiegimas 
yra nepakankamas atsižvelgiant į klimato ir biologinės įvairovės krizę ir todėl reikia 
papildomų gairių dėl tokių tiekimo grandinių iniciatyvų kūrimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos, kad būtų mažinamas su privačiomis iniciatyvomis susijęs miškų naikinimas; 

5. ragina privatųjį sektorių nedelsiant vykdyti savo įsipareigojimus užtikrinti nulinį miškų 
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naikinimo lygį ir kartu visišką skaidrumą vykdant įsipareigojimus; šiuo tikslu pabrėžia, 
kad reikia griežtinti reikalavimus, susijusius su savanorišku sertifikavimu pagal 
socialinius ir aplinkosaugos kriterijus, visų pirma skatinant smulkiųjų gamintojų 
galimybes gauti sertifikavimą, sudarant palankesnes sąlygas naudoti nepriklausomą 
auditą, stiprinant apeliacijų procedūras, jų skaidrumą ir ginčų sprendimą, nustatant 
didelės išsaugojimo vertės ir didelių anglies sankaupų kriterijus, užtikrinant ekosistemos 
konversiją ir tai, kad durpynuose nebūtų sodinama, taip pat užtikrinant, kad būtų 
gerbiamos paprotinės žemės valdymo teisės, ir ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti 
su privačiuoju sektoriumi keičiantis geriausia patirtimi ir derinant duomenis; 

6. apskritai ragina Komisiją skatinti standartų ir sertifikavimo sistemų, kurios padeda 
nustatyti ir skatinti su miškų naikinimu nesusijusias prekes, griežtinimą; atkakliai 
tvirtina, kaip svarbu stiprinti bendradarbiavimą su šalimis gamintojomis teikiant 
techninę pagalbą, keičiantis informacija ir gerąja patirtimi, ir imtis bendros veiklos, 
kuria remiantis būtų keičiama politika atsižvelgiant į pažangų miškų naikinimo ir 
alinimo, skaidrių tiekimo grandinių ir veiksmingų stebėsenos mechanizmų poveikio 
suvokimą;

7. ragina aiškiai įtraukti miškininkystės sektorių į kuriamą Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) ir išnaudoti visą išorės investicijų 
plano ir regioninių derinimo priemonių potencialą siekiant nukreipti privatųjį 
finansavimą tvariai miškotvarkai; ragina sugriežtinti jau galiojančius standartus ir 
sertifikavimo sistemas užuot kuriant naujus ir pabrėžia, kad tokie standartai ir 
sertifikavimo sistemos turi atitikti PPO taisykles;

8. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus standartus, kad būtų nustatytas privalomas 
reikalavimas įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su miškams pavojų keliančių 
produktų gamyba ar perdirbimu; ragina įgyvendinti bioekonomikos strategiją; pripažįsta 
teigiamą miškininkystės ekonominį, visuomeninį ir aplinkosauginį indėlį ir ragina toliau 
investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas ir technologijų pažangą;

9. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą toliau įtraukti nuostatas dėl miškų naikinimo į 
ES ekologinio ženklo, žaliųjų viešųjų pirkimų ir kitas iniciatyvas, susijusias su žiedine 
ekonomika; ragina Komisiją pristatyti šios krypties iniciatyvas;

10. visų pirma, ragina Komisiją imtis iniciatyvos uždrausti pagal viešųjų pirkimų 
procedūras įsigyti importuojamus produktus, kuriems pagaminti naikinami miškai, 
remiantis Pasaulio prekybos organizacijos daugiašale sutartimi dėl viešųjų pirkimų 
(GPA) ir Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/241;

11. pažymi, kad sudarius daugiau galimybių susipažinti su į Sąjungą importuojamų prekių 
muitinės duomenimis padidėtų pasaulinės vertės grandinės skaidrumas ir atskaitomybė; 
ragina Komisiją sukurti muitinės partnerystę Sąjungos viduje ir išplėsti muitinės 
duomenų reikalavimus, visų pirma, įtraukiant eksportuotoją ir gamintoją kaip 
privalomus muitinės duomenų elementus ir taip padidinant pasaulinių vertės grandinių 
skaidrumą ir atsekamumą;

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 
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12. primena, kad didėjanti Sąjungos medienos kaip medžiagų, energijos ir bioekonomikos 
ištekliaus paklausa didina importo, dėl kurio naikinami miškai, žemės grobimo, čiabuvių 
priverstinio perkėlimo ir jų teisių pažeidimo riziką; ragina sustabdyti neteisėtą medienos 
ruošą ir užtikrinti medienos ir medienos produktų atsekamumą visoje tiekimo grandinėje; 

13. pabrėžia, kad reikia užtikrinti veiksmingą nuo miškų priklausomų bendruomenių ir 
čiabuvių paprotinių žemės valdymo teisių pripažinimą ir pagarbą joms laikantis FAO 
neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių, siekiant 
užtikrinti nacionalinį aprūpinimą maistu (VGGT), JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų 
teisių (UNDRIP) ir TDO konvencijos Nr. 169; ragina Komisiją remti VGGT sklaidą, 
naudojimą ir įgyvendinimą pasaulio, regioniniu ir šalių lygmenimis, be kita ko, 
įgyvendinant Išorės investicijų planą;

14. pažymi, kad brandiems miškams reikėtų skirti deramą dėmesį, nes jie prisideda prie 
žinių ir sveikatos, kurių neturime atimti iš ateities kartų; yra susirūpinęs dėl biologinės 
įvairovės nykimo kai kuriuose pasaulio regionuose dėl klimato kaitos, ypač 
besivystančiose šalyse, ir primena, kad biologinės įvairovės nykimo prevencija taip pat 
turėtų būti Sąjungos prioritetas;

15. pabrėžia, kad Sąjungos bioenergetikos politika turėtų atitikti griežtus socialinius ir 
aplinkosaugos kriterijus;

16. apgailestauja, kad politika, kuria saugoma biologinė įvairovė, ir politika, skirta klimato 
kaitos švelninimui, nėra savaime viena kitą papildančios; yra ypač susirūpinęs dėl 
didėjančio biomasės importo poveikio aplinkai, dėl kurio, jeigu nebus vykdoma tinkama 
stebėsena, gali būti skatinamas netvarus miškų naikinimas užsienyje; ypač primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai atsižvelgti į poveikį, kurį miškų 
naikinimui daro intensyvesnis biodegalų ir biomasės naudojimas; 

17 platesne prasme ragina atlikti išsamų poveikio vertinimą dėl didėjančio biomasės 
importo poveikio aplinkai ir ragina peržiūrėti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2009/28/EB2, kad ji būtų suderinta su tarptautiniais Sąjungos įsipareigojimais pagal 
2030 m. darbotvarkę, Paryžiaus susitarimu ir Biologinės įvairovės konvencija, t. y. kad 
būtų parengti socialinio tvarumo kriterijai, atsižvelgiant į žemės grobimo riziką, pagal 
tarptautines žemės valdymo teises (visų pirma, TDO konvenciją Nr. 169 ir Neprivalomų 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių ir Aprūpinimo maistu 
pasaulyje komiteto atsakingo investavimo į žemės ūkį ir maisto sistemas principų);

18. ragina Sąjungą laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, nustatyto 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, ir užtikrinti vystymosi, užsienio, 
prekybos, žemės ūkio, energetikos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, klimato ir biologinės 
įvairovės politikos sričių nuoseklumą; ypač primygtinai ragina Sąjungą daugiau 
investuoti į programas, skirtas klimato kaitai atsparesniam, tvaresniam ir 
ekstensyvesniam žemės ūkiui, tvariam įvairinimui, žemės ūkio ekologijai ir agrarinei 
miškininkystei, siekiant sustabdyti vis didėjantį žemės naudojimą miškų sąskaita, 

2 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB 
(OL L 140, 2009 6 5, p. 16). 



PE652.315v03-00 6/9 AD\1210187LT.docx

LT

laikantis Europos žaliojo kurso tikslų; 

19. ragina Sąjungą remti šalis partneres kuriant tvarią miškotvarką ir moksliniais įrodymais 
grindžiamas strategijas, nes jos yra ypatingai svarbios mažinant miškų naikinimą ir 
alinimą; todėl pabrėžia miškų želdinimo svarbą sprendžiant dvigubą pasaulinę klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizę, taip pat miško įveisimo ir atsodinimo svarbą 
atkuriant pažeistas ekosistemas, atgaivinti dirvožemį, siekiant išvengti erozijos ir 
maistinių medžiagų praradimo, ir padidinti medžiais apaugusį plotą, kad būtų pasiektas 
poveikio klimatui neutralumas pagal 15-ą darnaus vystymosi tikslą (DVT); taip pat 
ragina Sąjungą teikti paramą trečiosioms šalims, siekiančioms pereiti prie 
atsinaujinančiųjų nemedienos energijos šaltinių, taip sumažinant spaudimą miškams, 
kurį lemia medienos naudojimas kurui;

20. pabrėžia, kad Sąjungos priemonėmis turėtų būti pirmiausia siekiama kuo labiau 
sumažinti poveikį, kurį daro teisėta medienos ruoša, leidžiama alternatyvaus žemės 
naudojimo tikslais, visų pirma, galvijų ūkių, gavybos ir gręžimo veiklai, kuri yra 
pagrindinis miškų naikinimo, ekosistemų alinimo ir buveinių sunaikinimo veiksnys 
kartu su intensyvia žemės ūkio veikla;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad maždaug 80 proc. miškų naikinimo pasaulyje sietina su 
žemės ūkio tikslais naudojamų žemės plotų didėjimu; padėtis pablogėja ir dėl teisėto ir 
neteisėto medžių kirtimo kuro reikmėms ir eksporto tikslais; pabrėžia, kad Sąjungos 
ūkininkavimo modelis yra priklausomas nuo didelio kiekio baltyminių pašarų, kurių 
auginimas užsienyje dažnai yra vienas iš miškų naikinimo ir atogrąžų miškų 
sunaikinimo veiksnių, importo; 

22. ragina nustatyti pašarų importo tvarumo kriterijus, siekiant skatinti, kad baltyminiai 
augalai trečiosiose valstybėse būtų auginami tvariai, nedarant žalos aplinkai ar 
socialinėms struktūroms, ir nebūtų naikinami dideli miškų plotai; ragina Sąjungą kaip 
kraštutinę priemonę palaipsniui sustabdyti sojų importą iš trečiųjų šalių, nenorinčių 
patvirtinti tokius tvarumo kriterijus; 

23. pakartoja, kad Sąjungos prekybos politika turėtų būti suderinama su jos tarptautiniais 
įsipareigojimais aplinkosaugos srityje ir prie jų prisidėti; todėl pabrėžia, kad Paryžiaus 
susitarimas turėtų būti esminiu būsimų Sąjungos prekybos susitarimų elementu; todėl 
ragina Komisiją į visus Sąjungos prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti su miškais 
ir biologine įvairove susijusias plataus užmojo konkrečias nuostatas, įskaitant aiškius, 
nuoseklius ir įgyvendintinus skyrius dėl tvarumo, kuriuose, inter alia, integruoti žemės 
ūkio biržos prekių tvarumo lyginamieji rodikliai, taip pat nuostatas, kuriomis 
užtikrinamas nevaržomo ir informuoto išankstinio čiabuvių ir vietos bendruomenių 
sutikimo principas ir užtikrinamas nuo miško priklausomų bendruomenių ir čiabuvių 
žemės valdymo teisių pripažinimas; pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti privalomos 
ir vykdomos taikant veiksmingą stebėsenos mechanizmą, padėsiantį siekti teisių 
gynimo, visų pirma numatant prieinamą skundų nagrinėjimo tvarką ir vertinimo 
sistemas siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą; siūlo Komisijai kruopščiai 
įvertinti prekybos susitarimų poveikį miškų naikinimui atliekant poveikio darniam 
vystymuisi vertinimą (SIA) ir kitus atitinkamus vertinimus, įskaitant miškų, natūralių 
ekosistemų ir žmogaus teisių padėties vertinimus, remiantis patikimais duomenimis ir 
vertinimo metodika;
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24. 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 bei nustatomos stebėsenos sistemos; 
ragina Sąjungą užtikrina, kad miškų naikinimas būtų įtraukiamas į politinius dialogus 
nacionaliniu lygmeniu, ir padeda šalims partnerėms kurti ir įgyvendinti nacionalines 
miškų ir tvarių tiekimo grandinių sistemas, kartu remiant veiksmingą šalių partnerių 
nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų (NDC) įgyvendinimą pagal 
Paryžiaus susitarimą;

25. ragina Komisiją stiprinti bendradarbiavimą su šalimis gamintojomis ir vartotojomis bei 
verslo ir pilietinės visuomenės atstovais rengiant gaires, įskaitant tam tikrais kriterijais 
grindžiamą vertinimą, siekiant įrodyti įvairių standartų ir sistemų, kurių tikslas – 
nustatyti ir remti biržos prekes, gaminamas be miškų naikinimo, patikimumą ir 
patvarumą;

26. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos, miškų naikinimo, buveinių sunaikinimo ir biologinės 
įvairovės nykimo gerokai padidėja rizika, kad zoonozinės ligos bus perduodamos iš 
gyvūnų žmonėms, kaip tai nutiko COVID-19 atveju;

27. mano, kad didinant vartotojų informuotumą apie vartojimo pėdsaką jie raginami keisti 
elgesį ir rinktis tvarius be miškų naikinimo gaminamus produktus.
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