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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 Sąjungą 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 ir atitiktų įsipareigojimus žmogaus teisių 
srityje; pabrėžia, kad tokiuose teisės aktuose turi būti laikomasi įvairias prekes 
apimančio požiūrio, būtų taikomi visiems ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant 
finansų sektoriaus dalyviams, ir būtų paremti tvirtu vykdymo užtikrinimo mechanizmu, 
įskaitant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už jų nesilaikymą;

2. ragina Sąjungą sustiprinti taikomus standartus, kad vykdant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/95/ES1peržiūrą, būtų nustatytas privalomas reikalavimas 
įmonėms atskleisti informaciją, susijusią su miškams pavojų keliančių produktų gamyba 
ar perdirbimu; 

3. 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; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti veiksmingą nuo miškų priklausomų bendruomenių ir čiabuvių paprotinių 
žemės valdymo teisių pripažinimą ir pagarbą joms;

4. 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, nes dėl to skatinamas miškų naikinimas 
užsienyje; 

5. ragina Sąjungą laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui principo ir užtikrinti 
vystymosi, prekybos, žemės ūkio, energetikos ir klimato politikos sričių nuoseklumą; 

6. ragina Komisiją į visus Sąjungos prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti ryžtingas 
konkrečias nuostatas dėl miškų; pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti privalomos ir 
vykdomos taikant veiksmingą stebėsenos ir sankcijų mechanizmą.

1 Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų didelių įmonių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo


