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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 klimato kaitai atsparaus žemės ūkio, tvaraus 
intensyvinimo ir įvairinimo, agroekologijos ir agrarinės miškininkystės programas, 
siekiant sustabdyti žemės naudojimo plėtrą naikinant miškus ir kartu skatinti 
ekonomines galimybes bei suteikti jų augančiai gyventojų populiacijai;

2. pabrėžia, kad taikant ES bendradarbiavimo priemones reikia kovoti su korupcija, silpnu 
valdymu ir silpnomis institucijomis, kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, nebaudžiamumu 
ir nesaugiu naudojimusi žeme, nes tai yra pagrindinės neteisėtos medienos ruošos, 
sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir žmogaus teisių pažeidimų priežastys;

3. primena, kad čiabuviai, vietos bendruomenės, smulkieji ūkininkai ir moterys turi 
būtinas žinias apie miškus ir jomis labai aktyviai naudojasi; ragina ES užtikrinti jų 
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant ES vystymosi programas, kurios daro jiems 
poveikį; be to, ragina ES didinti savanoriškos partnerystės susitarimų skaidrumą;

4. 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;

5. primygtinai ragina ES aptarti miškų naikinimo klausimus dvišaliuose dialoguose su 
šalimis partnerėmis siekiant jas paskatinti įtraukti miškus į savo nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus įpareigojančius veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą, rengti tarptautiniu 
mastu privalomas miškų apsaugos sistemas ir derinti veiksmus su tarptautinėmis 
iniciatyvomis;

6. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą didinti tiekimo grandinės tvarumą ir 
skaidrumą; ragina priimti reguliavimo priemones, kartu užtikrinant vienodas sąlygas, 
kad besivystančiose šalyse būtų išvengta pajamų praradimo ir nesąžiningos 
konkurencijos;

7. ragina ES užtikrinti, kad visų sričių politika būtų suderinama su jos įsipareigojimais 
apsaugoti ir atkurti miškus; primena, kad nuostatos dėl miškų ir atsakingo verslo, taip 
pat veiksmingo šių nuostatų įgyvendinimo priežiūros mechanizmai turi būti įtraukti į 
prekybos susitarimų skyrius dėl tvarumo.


