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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vystymosi 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad miškų naikinimas ir alinimas yra antra svarbiausia visuotinio atšilimo 

priežastis, dėl kurios išmetama apie 15 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio1; pabrėžia, kad siekiant gauti tiek su anglies dioksido kiekio 

mažinimu susijusios, tiek nesusijusios naudos, svarbu taikyti tinkamas politikos 

priemones nuoseklaus ir darnaus miškų tvarkymo tikslais; 

2. primena, kad Paryžiaus susitarime reikalaujama, kad visos šalys imtųsi veiksmų 

absorbentams, įskaitant miškus, išsaugoti ir stiprinti; 

3. pažymi, kad sustabdžius miškų naikinimą ir alinimą ir leidžiant miškams ataugti tai 

sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. visų klimato kaitos švelninimo veiksmų, kurių reikia 

norint apriboti visuotinį atšilimą 1,5°C2; 

4. pažymi, kad dėl miškų naikinimo išmetama 11 proc. dėl žmogaus veiklos pasaulyje 

išmetamo ŠESD kiekio – daugiau nei išmeta visi keleiviniai automobiliai kartu sudėjus; 

5. patvirtina miškotvarkos rūšies svarbą siekiant anglies dioksido pusiausvyros atogrąžose, 

kaip teigiama naujausiuose dokumentuose3 – juose buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog ne 

tik didelio masto miškų naikinimas, kaip manyta anksčiau, bet ir subtilesnių formų 

miškų būklės blogėjimas yra labai svarbus išmetamo anglies dioksido šaltinis, 

sudarantis daugiau kaip pusę išmetamų teršalų; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad miško atkūrimas, esamų nualintų miškų atkūrimas ir medžiais 

apaugusių plotų žemės ūkio kraštovaizdžiuose didinimas yra vienintelis prieinamas 

neigiamo išmetamų teršalų lygio šaltinis, kuris gali labai padėti siekti Paryžiaus 

susitarimo tikslų; 

7. pripažįsta, kad, remiantis apskaičiavimais, su miškais susiję nusikaltimai, pvz., 

neteisėtos medienos ruošos4, vertė padidėjo nuo 30–100 mlrd. USD 2014 m. iki 50–

152 mlrd. USD 2016 m. ir šie nusikaltimai pagal gautas pajamas užima pirmą vietą tarp 

nusikaltimų aplinkai pasaulio mastu; pažymi, kad šie nusikaltimai atlieka svarbų 

vaidmenį finansuojant organizuotą nusikalstamumą ir kad dėl jo skursta vyriausybės, 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. ir Herold M. „Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate“ („Kodėl siekiant išlaikyti stabilų klimatą būtina skubiai imtis atogrąžų miškų išsaugojimo?“) 

(2014 m. lapkričio mėn.), darbinis dokumentas Nr. 385, Pasaulinio vystymosi centras. McKinsey & Company, 

„Pathways to a low-carbon economy“ („Kelias į mažą anglies dioksido kiekį išmetančių technologijų 

ekonomiką“) (2009). McKinsey & Company, „Pathways to a low-carbon economy: „Version 2 of the global 

greenhouse gas abatement cost curve“ („Kelias į mažą anglies dioksido kiekį išmetančių technologijų 

ekonomiką. Visame pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo sąnaudų kreivės 2-

oji versija“) (2013). 
3 Baccini, A. et al., „Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and 

loss“ („Pagal antžeminius anglies dioksido padidėjimo ir sumažėjimo matavimus, atogrąžų miškai yra grynasis 

anglies dioksido šaltinis“) (2017). 
4 UNEP, „The Rise of Environmental Crime report“ (Nusikaltimų aplinkai skaičiaus didėjimo ataskaita)(2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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tautos ir vietos bendruomenės, nes nesurenkamos įplaukos; 

8. primena Bonos uždavinį1, kuriuo nustatomas tikslas iki 2030 m. atkurti 350 mln. 

hektarų nualinto miško ir iškirstų miškų žemės, kurį įgyvendinus būtų galima kasmet 

gauti 170 mlrd. USD grynojo pelno dėl vandens baseino apsaugos, didesnio pasėlių 

derlingumo ir miško produktų ir galėtų būti kasmet sugeriama iki 1,7 mlrd. tonų anglies 

dioksido ekvivalento; 

9. pažymi, kad miškai yra ne tik pagrindinis medienos, maisto ir pluoštų šaltinis, bet ir 

80 proc. pasaulio sausumos biologinės įvairovės buveinė ir pagrindinis įvairių 

ekosistemos paslaugų teikėjas, taip pat atliekantis svarbų vaidmenį pasaulio anglies 

apytakos cikle; 

10. pabrėžia, kad antriniai miškai, kurie didele dalimi atsikuria vykstant natūraliems 

procesams po žmogaus sukelto arba natūralaus pirminių miškų niokojimo, kartu su 

pirminiais miškais taip pat atlieka svarbias ekosistemų funkcijas, yra vietos gyventojų 

pragyvenimo šaltinis, taip pat tiekia medieną; mano, kad, kadangi antrinių miškų 

išlikimui taip pat grėsmę kelia neteisėta medienos ruoša, bet kokia priemonė, kuria 

siekiama miškotvarkos skaidrumo ir atskaitomybės, turėtų būti taikoma ne tik 

pirminiams, bet ir antriniams miškams; 

11. pažymi, jog yra pasitvirtinę ir neginčijama, kad dėl atogrąžų miškų pavertimo žemės 

ūkio, plantacijų ir kitos žemės naudojimo paskirties žeme prarandama daug rūšių, ypač 

tik miškams būdingų rūšių; 

12. ragina Komisiją laikytis ES tarptautinių įsipareigojimų, be kita ko, prisiimtų Paryžiaus 

klimato konferencijoje COP 21, Jungtinių Tautų Miškų forume (UNFF), pagal JT 

biologinės įvairovės konvenciją (JTBĮK), Niujorko deklaraciją dėl miškų ir 15-ojo 

darnaus vystymosi tikslo, ypač 15.2 uždavinio iki 2020 m. įgyvendinti tvarų visų miškų 

rūšių valdymą, sustabdyti miškų naikinimą, atkurti sunykusius miškus ir pasauliniu 

mastu gerokai padidinti miškų įveisimą ir atkūrimą; 

13. konkrečiai primena, kad Sąjunga įsipareigojo siekti Biologinės įvairovės konvencijos 

Aičio tikslų, pagal kuriuos reikalaujama iki 2020 m. išsaugoti 17 proc. visų buveinių, 

atkurti 15 proc. pažeistų ekosistemų ir pasiekti, kad miškų mažėjimas būtų artimas 

nuliui arba bent jau perpus mažesnis; 

14. visų pirma primena kolektyvinius Sąjungos įsipareigojimus pagal Niujorko deklaraciją 

dėl miškų iki 2020 m. atkurti 150 mln. hektarų nualinto kraštovaizdžio ir miško žemės 

ir po to gerokai padidinti miškų atkūrimo pasaulio mastu lygį, siekiant atkurti dar bent 

200 mln. hektarų iki 2030 m.; 

15. palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta ilgai laukta galimybių studija dėl galimybių 

stiprinti ES veiksmus, nukreiptus prieš miškų naikinimą2, kurią užsakė Europos 

Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas; pažymi, kad šioje studijoje daugiausia 

dėmesio skiriama septyniems pavojų keliantiems produktams, t. y. alyvpalmių aliejui, 

sojai, kaučiukui, jautienai, kukurūzams, kakavai ir kavai, ir pripažįsta, kad ES 

                                                 
1 Žr. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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akivaizdžiai prisideda prie pasaulinio miškų nykimo problemos; 

16. puikiai supranta, koks sudėtingas yra miškų naikinimo klausimas, ir pabrėžia, kaip 

svarbu rasti visuotinį sprendimą, pagrįstą daugelio susijusių subjektų kolektyvine 

atsakomybe; primygtinai rekomenduoja šį principą taikyti visiems dalyvaujantiesiems 

medienos tiekimo grandinėje, įskaitant ES ir kitas tarptautines organizacijas, valstybes 

nares, finansų įstaigas, šalių gamintojų vyriausybes, čiabuvius ir vietos bendruomenes, 

nacionalines ir tarptautines įmones, vartotojų asociacijas ir NVO; be to, yra įsitikinęs, 

kad visi šie subjektai būtinai turi dalyvauti koordinuojant jų pastangas siekiant išspręsti 

daugelį rimtų su miškų naikinimu susijusių problemų; 

17. teigiamai vertina tai, kad pagrindiniai privačiojo sektoriaus subjektai (labai dažnai iš 

ES) įsipareigojo pašalinti miškų naikinimą iš savo tiekimo grandinių ir investicijų; vis 

dėlto pažymi, kad ES turi imtis spręsti šį uždavinį ir politikos bei kitokiomis 

priemonėmis didinti privačiojo sektoriaus pastangas sukurti visoms įmonėms bendrą 

atskaitos scenarijų ir suvienodinti jų veiklos sąlygas; mano, kad dėl to didėtų 

įsipareigojimai, atsirastų pasitikėjimas ir įmonės taptų atskaitingesnės už savo 

įsipareigojimus; 

18. pažymi, kad pradedamos viešos konsultacijos dėl Medienos reglamento produktų 

aprėpties; mano, kad galimybė klausimyne pasirinkti variantą dėl reglamento taikymo 

srities siaurinimo yra nepagrįsta, turint omenyje tai, kad neteisėta prekyba klesti pagal 

dabartinę reglamento taikymo sritį; taip pat pažymi palankią Europos medienos 

apdirbimo pramonės konfederacijos poziciją dėl Medienos reglamento taikymo srities 

išplėtimo į ją įtraukiant visus medienos produktus; 

19. pažymi, kad 2016 m. peržiūrint ES medienos reglamentą (SWD(2016)0034) nebuvo 

įmanoma įvertinti, ar valstybių narių nustatytos sankcijos yra veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios, nes iki šiol pritaikytų sankcijų skaičius buvo labai mažas; 

atsižvelgdamas į tarptautinį nusikaltimo aspektą ir į tai, kad jis užima pirmą vietą tarp 

nusikaltimų aplinkai pasaulyje, abejoja, ar kai kurios valstybės narės nustatytoms 

sankcijoms taikys kriterijų „nacionalinės ekonominės sąlygos“; 

20. pažymi, jog buvo atskleista, kad miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir 

prekybos mediena (FLEGT) eksporto licencijomis leidžiama neteisėtai įgytą medieną 

maišyti su teisėta mediena, todėl neteisėtai įgyta mediena galėtų būti eksportuojama į 

ES kaip ES medienos reglamento1 nuostatas atitinkanti mediena; 

21. ragina Komisiją atnaujinti ES medienos reglamento gaires, siekiant išspręsti medienos 

iš konflikto zonų problemą, ir rekomenduoja numatyti išsamesnes rizikos mažinimo 

priemones siekiant sugriežtinti reglamento vykdymo užtikrinimą, be kita ko, 

reikalaujant, kad veiklos vykdytojai, importuojantys iš konfliktų zonų ir didelės rizikos 

regionų, vykdytų išsamesnius patikrinimus, kad sutartyse su tiekėjais būtų numatytos 

                                                 
1 Aplinkosauginių tyrimų agentūros (angl. EIA) ir Indonezijos miškų stebėsenos tinklo (Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan / JPIK) 2014 m. Leidimo vykdyti nusikaltimus ataskaitoje nustatyta, kad kai kurios 

medienos teisėtumo užtikrinimo sistemos licencijas turinčios įmonės dalyvauja „medienos plovime“, neteisėtai 

įgytą medieną maišant su teisėta mediena. Šiuo metu ši mediena galimai galėtų būti eksportuojama į ES kaip 

mediena, kuriai išduota FLEGT licencija. Galima rasti svetainėje http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-

has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, pirminis šaltinis: https://eia-international.org/wp-

content/uploads/Permitting-Crime.pdf. 
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kovos su kyšininkavimu sąlygos ir būtų įgyvendinamos kovos su korupcija reikalavimų 

laikymosi nuostatos, audituojamos finansinės ataskaitos ir vykdomi kovos su korupcija 

auditai; 

22. ragina Komisiją ir valstybes nares iki galo įgyvendinti ES medienos reglamentą ir 

užtikrinti jo vykdymą bei į šį reglamentą įtraukti visus produktus, kurie pagaminti arba 

gali būti gaminami iš medienos ir kurių sudėtyje yra arba gali būti medienos; pabrėžia 

reikalavimą atlikti tinkamas ir veiksmingas patikras, įskaitant nuostatas dėl sudėtingų 

tiekimo grandinių ir importo iš perdirbimo šalių, ir ragina nustatyti griežtas ir atgrasias 

sankcijas visiems ekonomikos subjektams, atsižvelgiant į tai, kad tai yra tarptautinis 

nusikaltimas, kuris iš visų nusikaltimų aplinkai atneša didžiausias pajamas; 

23. pažymi, kad esama bendruomeninių miškininkystės modelių ir (arba) kolektyvinio 

paprotinio žemės naudojimo, kuris gali teikti nemažos naudos1, įskaitant miškingų plotų 

ir prieinamų vandens išteklių padidėjimą, mažesnes neteisėtos medienos ruošos apimtis 

nustatant aiškias leidimo naudoti medieną taisykles ir tvirtą miškų stebėsenos sistemą; 

siūlo, kad būtų atliekama daugiau mokslinių tyrimų ir teikiama didesnė parama, siekiant 

padėti sukurti teisines sistemas bendruomeninės miškininkystės srityje; 

24. pabrėžia, kad žmonių žemės valdymo teisių pripažinimas, pvz., konstitucijoje, nebūtinai 

taikomas praktikoje2, todėl ES turėtų aktyviai vykdyti patikras, siekdama užtikrinti, kad 

būtų laikomasi žemės valdymo teisių savanoriškų partnerystės susitarimų tikslais ir 

atskirais ES vystymosi finansavimo atvejais; 

25. primena, kad iki 2018 m. lapkričio 27 d. Parlamentui ir Tarybai turėtų būti pateikta 

Komisijos ataskaita dėl Skaidrumo direktyvos 2013/50/ES, kuria nustatomas 

atskleidimo reikalavimas, taikomas mokėjimams valdžios institucijoms, kuriuos atlieka 

biržinės ir stambios nebiržinės įmonės, vykdančios veiklą gavybos pramonėje ir 

pirminių (natūralių ir pusiau natūralių) miškų medienos ruošos srityje, veikimo; taip pat 

pažymi, kad ši ataskaita turi būti pateikiama kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto; atsižvelgdamas į galimą peržiūrą ragina Komisiją pasvarstyti 

galimybę išplėsti šią pareigą įtraukiant kitus pramonės sektorius, turinčius poveikį 

miškams, ir kitus nei pirminius miškus; 

26. ragina ES toliau laikytis savo įsipareigojimo paspartinti vykstančias derybas dėl 

savanoriškos partnerystės susitarimų dėl FLEGT; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 

paperkant arba neteisėtai suteiktos medienos ruošos koncesijos nebūtų įteisintos 

pasinaudojant savanorišku partnerystės susitarimu arba teisės aktu ir kad šie susitarimai 

atitiktų tarptautinę teisę ir įsipareigojimus, susijusius su aplinkos ir biologinės įvairovės 

apsauga, žmogaus teisėmis ir tvariu vystymusi, ir kad jais būtų skatinama priimti 

tinkamas miškų išsaugojimo ir tvaraus jų valdymo priemones, įskaitant teisinę vietos 

bendruomenių ir čiabuvių teisių apsaugą, pripažįstant jų žemės valdymo ir paprotines 

teises, ir kad jais būtų sprendžiamos pasaulinės prekybos medienos produktais, pvz., 

mediena iš konflikto zonų ir keičiant miško žemės paskirtį gauta mediena, problemos; 

                                                 
1 Atvejis Nepale, kurį pateikė organizacija „ClientEarth“, pateikiamas https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/. 
2 Naujausias atvejis (DEVCO GD finansuojamas projektas „WaTER“), kai buvo pažeistos Kenijos ogiekų ir 

sengverų čiabuvių tautų žemės valdymo teisės, nepaisant to, kad jų teisės į žemę pripažintos konstitucijoje, visų 

pirma 63 straipsnio 2 dalies d punkte ir 2016 m. Bendruomenės žemės įstatyme. 
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27. ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti paramos teikėjų politikos priemones ir 

užtikrinti, kad vystymosi finansavimas taikant šias priemones nebūtų naudojamas 

pramoninio masto medienos ruošos plėtimui į nepalestus atogrąžų miškus; ragina, esant 

pagrįstam skundui dėl tokios medienos ruošos, sustabdyti bet kokio projekto 

finansavimą, kol toks skundas bus atmestas arba bus pritaikytos taisomosios priemonės; 

28. ragina ES remti daug miškų turinčių besivystančių šalių iniciatyvas, kuriomis siekiama 

kompensuoti nevaržomą žemės ūkio praktikos ir kasybos veiklos plėtrą, kuri turėjo 

neigiamą poveikį miškotvarkai, čiabuvių tautų pragyvenimui ir kultūriniam vientisumui 

bei neigiamų pasekmių socialiniam stabilumui ir savarankiškam ūkininkų apsirūpinimui 

maistu; 

29. pažymi, kad FLEGT procesu turėtų būti šalinamos pagrindinės miškų naikinimo šalyse 

gamintojose priežastys, kurioms priskirtinas nesaugus naudojimasis žeme, 

nepakankamas teisės aktų vykdymas ir silpnas valdymas; 

30. ragina ES vedant dialogą su daug miškų turinčiomis besivystančiomis šalimis kelti 

klausimą dėl būtinybės sukurti tinkamas kompensavimo schemas ir programas, skirtas 

vietos bendruomenėms, kurios priverstinai iškeldinamos ir netenka teisių į savo įprastą 

žemę ir išteklius, ir taikomas visais atvejais, kai nėra gauta jų laisvai duoto, išankstinio 

ir informacija pagrįsto sutikimo; 

31. ragina ES kaip savanoriškos partnerystės susitarimų papildomą elementą parengti 

tolesnius teisės aktus dėl tokių susitarimų, atsižvelgiant į ES medienos reglamentą, į 

kuriuos būtų įtrauktos tiek įmonės, tiek finansų įstaigos, ir peržiūrėti esamų 

savanoriškos partnerystės susitarimų taikymą, užtikrinant, kad bendras šalies medienos 

teisėtumo užtikrinimo sistemos vertinimas vyktų taip, kaip nurodyta savanoriškos 

partnerystės susitarime, ir kad būtų galima užkirsti kelia „medienos plovimui“; 

susirūpinęs pažymi, kad nors ir pagirtina, jog ES reglamentuoja medienos, žuvies ir 

konflikto zonų naudingųjų iškasenų tiekimo grandines, ji vis dar nereglamentuoja jokių 

miškams pavojų keliančių žemės ūkio produktų tiekimo grandinių; ragina Komisiją ir 

valstybes nares dėti daugiau pastangų, siekiant įgyvendinti Medienos reglamentą, kad 

būtų galima geriau įvertinti jo veiksmingumą; 

32. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti procesą, kuris būtų inicijuojamas kilus 

konfliktui savanoriškos partnerystės susitarimo šalyje partnerėje ir kuris apimtų 

nepriklausomos ekspertų grupės paskyrimą, kad ši įvertintų medienos iš konflikto zonų 

riziką ir būtinybę sustabdyti savanoriškos partnerystės susitarimo galiojimą visais 

derybų etapais esant įrodymų, kad medienos prekybos pajamomis finansuojamas 

konflikto kurstymas; 

33. ragina Komisiją užtikrinti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir kitų sričių ES 

politikos suderinamumą bei skatinti jų sąveiką, o taip pat užtikrinti, kad jos būtų 

vykdomos, atsižvelgiant į kovai su miškų naikinimu besivystančiose šalyse skirtas 

programas, įskaitant programą REDD+; ragina Komisiją užtikrinti, kad miškams pavojų 

keliančių pavojų produktų importui nebūtų teikiama tiesioginė arba netiesioginė 

būsimos ES maisto ir žemės ūkio politikos parama; prašo Komisijos skatinti, kai 

įmanoma, plėsti agrarinės miškininkystės ir miškų atkūrimo praktiką; ragina Komisiją ir 

valstybes nares užtikrinti, kad aplinkos apsaugos problemos, susijusios su miškų 

naikinimu, būtų sprendžiamos atsižvelgiant ir į tikslus, nustatytus ES 2020 m. 
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biologinės įvairovės strategijoje, kuri turėtų būti įtraukta į Sąjungos išorės veiksmus 

šiame sektoriuje; 

34. mano, kad teritorijos žemėlapių sudarymas, taip pat pasitelkiant palydovines ir 

geoerdvines technologijas, yra itin svarbus siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę 

miškotvarkos srityje ir parengti tikslines miško įveisimo, miško atkūrimo ir ekologinių 

koridorių kūrimo strategijas; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares teikti techninę ir 

finansinę paramą daug miškų turinčioms besivystančioms šalims, siekiant padėti 

parengti jų miškų žemėlapius, taip pat paremti bendradarbiavimu pagrįsto žemėlapių 

sudarymo projektus, kuriuos bendrai vykdo NVO, miškininkystės organizacijos, 

mokslininkai ir vietos ekspertai; 

35. pažymi, kad daugiau kaip pusė pagamintų ir į pasaulinę rinką eksportuojamų produktų 

yra neteisėtai naikinant mišką pagaminti produktai1 ir kad daugiau kaip 80 proc. miškų 

naikinimo vyksta dėl žemės ūkio plėtros (komercinės ir dėl pragyvenimo)2; be to, 

pažymi, kad reikšmingi miškų naikinimo ir alinimo veiksniai yra ES pašarų ir baltymų 

(pvz., sojos) importas dėl didelio suvartojamo mėsos kiekio, kaip teigiama neseniai 

atliktame tyrime, taip pat kakavos ir alyvpalmių aliejaus importas, finansų srautai į 

sektorius, kurie skatina miškų naikinimą ir alinimą, biodegalų vartojimas ir didėjanti 

miško biomasės ir medienos paklausa, be kita ko, energijai gaminti3; 

36. ragina ES nustatyti privalomą reglamentavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad visas 

žemės ūkio produkcijos importuotojų tiekimo grandines būtų galima atsekti iki pat 

žaliavos kilmės; pažymi, kad produktų kilmei atsekti galim būti naudojamos naujos 

technologijos, pvz., blokų grandinių technologijos, ir pabrėžia, kad realiai jos gali būti 

naudojamos siekiant padidinti skaidrumą įvairių produktų kilmės srityje ir beveik 

pašalinti miškų alinimą ir naikinimą iš tiekimo grandinių; 

37. ragina Komisiją sukurti į ES rinką patenkančių tvariai nenaikinant miškų pagamintų 

produktų sertifikavimo schemą; 

38. alyvpalmių aliejaus klausimu pripažįsta teigiamą esamų sertifikavimo schemų poveikį, 

bet apgailestauja dėl to, kad RSPO, ISPO, MSPO ir visos kitos pripažintos svarbios 

sertifikavimo schemos veiksmingai nedraudžia jų nariams atogrąžų miškų ar durpynų 

paversti alyvpalmių plantacijomis; todėl laikosi nuomonės, kad šiomis pagrindinėmis 

sertifikavimo schemomis nepavyksta efektyviai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio plantacijų kūrimo ir veiklos etapais ir kad dėl šios priežasties jos 

nesugebėjo apsaugoti miškų ir durpynų nuo didžiulių gaisrų; ragina Komisiją užtikrinti, 

kad būtų atliktas nepriklausomas tų sertifikavimo schemų auditas ir stebėsena, kad būtų 

galima užtikrinti, jog ES rinkai pateikiamas alyvpalmių aliejus atitiktų visus būtinus 

                                                 
1 „Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations“ („Miškų tendencijų ataskaitų serija, 

2014 m. Vartojimo prekės ir miškų naikinimas. Neteisėtų veiksmų miškus paverčiant žemės ūkio paskirties žeme 

ir medienos plantacijomis masto ir pobūdžio analizė“). 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 „Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017“ („Kova su miškų naikinimu ir 

alinimu. ES veiksmų poreikis 2017 m.“) https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-

briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Galimybių studija dėl būdų sustiprinti ES veiksmus prieš miškų naikinimą (Europos Komisija), 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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standartus ir būtų tvarus; pažymi, kad alyvpalmių aliejaus sektoriuje tvarumo klausimo 

nepavyks išspręsti vien tik savanoriškomis priemonėmis ir politika – alyvpalmių 

aliejaus bendrovėms taip pat reikia taikyti privalomas taisykles ir privalomas 

sertifikavimo programas; 

39. primena savo 2017 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų 

miškų naikinimo1, kurioje pripažįstama, kad 73 proc. visų sunaikinamų miškų 

naikinami siekiant atlaisvinti žemę žemės ūkio žaliavoms, o 40 proc. visų sunaikinamų 

miškų naikinami dėl didelio masto monokultūrinių alyvpalmių plantacijų auginimo, ir 

kad ES yra viena iš didžiausių produktų, pagamintų naikinant miškus, importuotojų; be 

to, primena savo pateiktus Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos pakeitimus, 

kuriais laipsniškai iki 2021 m. panaikinamos paskatos alyvpalmių aliejų naudoti 

transporto degaluose; 

40. ragina Komisiją imtis veiksmų dėl minėtos rezoliucijos dėl alyvpalmių aliejaus ir 

atogrąžų miškų naikinimo, kurioje nurodyti į ES įvežamo alyvpalmių aliejaus ir 

produktų, kurių sudėtyje yra alyvpalmių aliejaus, tvarumo kriterijai ir unikali 

sertifikavimo sistema bei pagerinamas importuojamo alyvpalmių aliejaus atsekamumas; 

41. primygtinai ragina Europos Komisiją ir visas ES valstybes nares, kurios dar to 

nepadarė, padėti nustatyti ES lygmens įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų 

įsigyjamas tik sertifikuotas ir tvarus alyvpalmių aliejus, be kita ko, pasirašant ir 

įgyvendinant Amsterdamo deklaraciją „Siekiant pašalinti miškų naikinimą iš žemės 

ūkio prekių grandinių su Europos šalimis“ ir siekti, kad pramonė prisiimtų savanorišką 

įsipareigojimą, be kita ko, pasirašant ir įgyvendinant Amsterdamo deklaraciją „Siekiant 

paremti visiškai tvarią alyvpalmių aliejaus tiekimo grandinę iki 2020 m.“; 

42. mano, kad pastangos sustabdyti miškų naikinimą turi apimti pagalbą ir paramą 

produktyviausiai naudojamiems esamiems pasėlių plotams, kartu taikant pažangiųjų 

kaimų koncepciją; pažymi, kad ekologinio žemės ūkio metodai teikia dideles galimybes 

kuo labiau padidinti ekosistemos funkcijas ir atsparumą auginant įvairius, kelių rūšių 

pasėlius vienu metu, plėtojant agrarinę miškininkystę, taikant permakultūros metodus, 

kurie tinkami ir tokioms kultūroms, kaip alyvpalmės, kakava arba kaučiukas, ir gali 

teikti didžiulės naudos socialinių rezultatų, gamybos diversifikacijos ir našumo srityse 

neturint toliau keisti miškų žemės paskirties; 

43. ragina ES užtikrinti, kad dėl įgyvendintų priemonių ir reglamentavimo sistemos 

nepadidėtų nepagrįsta našta mažiesiems ir vidutinio dydžio gamintojams arba nebūtų 

užkertamas kelias jų patekimui į rinkas ir tarptautinę prekybą; 

44. ragina Komisiją parodyti politinę valią ir lyderės savybes įsipareigojant kuo skubiau iki 

dabartinės Komisijos kadencijos pabaigos parengti plataus užmojo ES veiksmų planą 

dėl miškų naikinimo ir alinimo, į kurį būtų įtrauktos konkrečios reglamentavimo 

priemonės, užtikrinančios, kad su ES susijusios tiekimo grandinės ar finansiniai 

sandoriai netaptų miškų naikinimo, alinimo ar žmogaus teisių pažeidimo 

besivystančiose šalyse priežastimis; 

45. ragina, kad tokie teisėkūros veiksmai apimtų privalomus išsamaus patikrinimo 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0098. 
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reikalavimus veiklos vykdytojų, naudojančių miškams pavojų keliančius produktus, 

grandinei ir finansų įstaigų prievoles imtis veiksmų, siekiant pašalinti miškų naikinimo 

dėl finansinių investicijų riziką; 

46. pabrėžia, kad Sąjungos prekybos derybose turi būti laikomasi Sąjungos įsipareigojimų 

imtis veiksmų, siekiant sumažinti miškų naikinimą ir alinimą bei padidinti anglies 

sankaupas besivystančių šalių miškuose; 

47. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai išnaudoti esamus diplomatinius ir 

institucinius procesus ir dialogus, siekiant paraginti šalis, kurios apdirba ir (arba) 

importuoja didelį atogrąžų medienos kiekį, visų pirma tuomet, kai šie medienos 

produktai vėliau yra eksportuojami į ES, pavyzdžiui, Kiniją ir Vietnamą, priimti 

veiksmingus teisės aktus, kuriais būtų draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą 

medieną ir reikalaujama, kad veiklos vykdytojai atliktų išsamų patikrinimą, palyginamą 

su numatytu ES medienos reglamente. 
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