EUROPOS PARLAMENTAS

2014 - 2019

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2014/2223(INI)
17.12.2014

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl naujos ES miškų strategijos – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui
(2014/2223(INI))
Nuomonės referentas: Francesc Gambús

PA\1044230LT.doc

LT

PE544.461v01-00
Suvienijusi įvairovę

LT

PA_NonLeg

PE544.461v01-00

LT

2/3

PA\1044230LT.doc

PASIŪLYMAI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. mano, kad būtų tikslinga į strategiją įtraukti miškų išsaugojimo ir valdymo paskatas, ir
palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl naujos Europos miškininkystės strategijos,
atsižvelgiant į tai, kad laikantis subsidiarumo principo būtina turėti bendrą ir nuoseklią
visuotinę strategiją dėl miškų nelaimių prevencijos ir valdymo;
2. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę skatinti miškų valdymą mokant už
aplinkosaugos paslaugas; pažymi, kad tvarus miškų valdymas teigiamai veikia gaisrų
prevenciją, biologinę įvairovę ir išsaugojimą ir yra itin svarbus ekonominei plėtrai ypač
kaimo vietovėse ir atokiuose regionuose;
3. pabrėžia, kad ypač Viduržemio jūros regione miškų gaisrai yra nuolat pasikartojantis
reiškinys, kuris yra klimato kaitos priežastis ir pasekmė; pažymi, kad audros, miškų
gaisrai ir marai yra gaivalinės nelaimės, kurios gali būti sumažintos pasitelkiant
miškininkystės metodus, ir kurios, kartu su geresniu miškų valdymu, turėtų skatinti
konkrečius veiksmus tokius, kaip gyvulių ganymo įvedimą ar agrarinės miškininkystės
mozaikų kūrimą, politiką, kuri turėtų būti įtraukta į tiek pirmojo ramsčio (ganyklinių
zonų), tiek antrojo ramsčio (kaimo plėtros) bendrąją žemės ūkio politiką;
4. mano, kad svarbu populiarinti bioekonomikos sąvoką tam, kad būtų skatinamas miškų
grandinių ekonominis gyvybingumas pasitelkiant naujovių ir technologijų perdavimą,
tokiu būdu būtų skiriama didesnė parama miško ne medienos produktams;
5. pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į galimybę pakartotinai ir veiksmingai naudoti
miško medžiagas, tiek jas naudojant siekiant mažinti ES prekybos balanso deficitą, tiek
kaip indėlį į netvaraus valdymo mažinimą ir aplinkos saugojimą, taip pat į miškų
trečiosiose šalyse naikinimo stabdymą;
6.

pabrėžia, kad miškų valdymo planai neturėtų pavirsti nauja papildoma biurokratine našta,
kuri apsunkintų tvarų Europos miškų naudojimą; todėl ragina valstybes nares persvarstyti
miškų valdymo planų įgyvendinimą, atsižvelgiant į proporcingumo principą, principą
„Visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir numatant naudoti deklaracijos dėl valdytojo
atsakomybės formą;
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