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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. teigiamai vertina pažangą, susijusią su savanoriškos partnerystės susitarimais dėl miškų 

teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT SPS), ypač pažangą, 

padarytą kuriant sanglaudą tarp pilietinės visuomenės, pramonės ir valdžios sektoriaus 

siekiant bendrai priimti sprendimus dėl politikos; ragina Komisiją vykdomomis derybomis 

pasiekti palankų rezultatą, sustiprinti ir paspartinti esamų SPS įgyvendinimą, nacionalinės 

teisės aktų vykdymo užtikrinimą toliau laikyti prioritetu ir teikti tinkamą pagalbą siekiant 

remti būtinus reformų procesus SPS pasirašiusiose eksportuojančiose šalyse ir siekti 

įveikti likusius iššūkius, tokius kaip korupcija, mediena iš konflikto zonų, neteisėtas 

miškų naikinimas, miškų alinimas, skaidrumas ir žemės naudojimo saugumas 

bendruomenėse, kaip pagrindinis žemės valdymo principas; primygtinai ragina Komisiją 

skatinti SPS šalis kuriant savo medienos teisėtumo užtikrinimo sistemas atsižvelgti į 

miškų naikinimo, miško paskirties žemės keitimo ir tvarios miškotvarkos klausimus; 

priduria, kad FLEGT veiksmų planu taip pat reikėtų atsižvelgti į naujas geografines 

prioritetines sritis, susijusias ir nesusijusias su SPS;  

2. pažymi, kad bus daugiau galimybių sėkmingai įgyvendinti SPS, jeigu juos įgyvendinant 

bus numatoma labiau tikslinė parama pažeidžiamoms grupėms, įsitraukusioms į medienos 

išteklių valdymą (smulkiesiems žemės savininkams, labai mažoms, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, nepriklausomiems veiklos vykdytojams „neformaliajame“ 

sektoriuje); pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tai, kad vykdant sertifikavimo procesą būtų 

atsižvelgiama į labiau pažeidžiamų grupių, įsitraukusių į miškotvarką, interesus; 

3. pabrėžia, kad svarbu kovoti su neteisėta prekyba atogrąžų mediena; siūlo Komisijai 

vykdant būsimas derybas dėl FLEGT eksporto licencijų į ES eksportuojamiems medienos 

produktams, kurių teisėtumas yra patvirtintas, atsižvelgti į patirtį, susijusią su Indonezijos 

sistema, įsigaliojusia nuo 2016 m. lapkričio mėn.; prašo Komisijos atlikti savarankišką 

Indonezijos medienos teisėtumo užtikrinimo sistemos įgyvendinimo poveikio vertinimą, 

kurį reikėtų pateikti per tinkamą laikotarpį; 

4. primena, kad mediena iš konflikto zonų jau įtraukta į FLEGT veiksmų plano veiksmų 

sritį, bet įdėta nepakankamai darbo siekiant kovoti su šia problema; ragina Komisiją 

vykdyti savo įsipareigojimą pratęsti ES medienos reglamentu nustatytas išsamaus 

patikrinimo prievoles taip, kad jos, įvykdžius būsimą peržiūrą, būtų pradėtos taikyti 

medienai iš konflikto zonų; 

5. pabrėžia, kad būtina toliau tobulinti ES medienos reglamentą ir geriau jį įgyvendinti 

siekiant kuo labiau apsaugoti tvarią prekybą importuota ir vietoje pagaminta mediena ir 

medienos produktais; 

6. pripažįsta, kad JT Europos ekonomikos komisija (UNECE) ir JT Maisto ir žemės ūkio 

organizacija (FAO) atliko svarbų darbą klausimais, susijusiais su pasauline tvaria 

miškotvarka, kuri atlieka pagrindinį vaidmenį tvarios prekybos miško produktais srityje; 

7. ragina ES glaudžiau bendradarbiauti ir sukurti veiksmingas partnerystes su daugiausia 
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medienos naudojančiomis šalimis ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, 

pavyzdžiui, JT, visų pirma FAO, Tarptautinių miškininkystės mokslinių tyrimų centru 

(CIFOR) ir Pasaulio banko miškų programa (PROFOR), siekiant pasauliniu mastu 

veiksmingiau mažinti prekybą neteisėtai paruošta mediena ir apskritai geriau vykdyti 

miškų valdymą; 

8. pažymi, kad ES pasienyje reikėtų kruopščiau tikrinti medienos ir medienos produktų 

importą, siekiant užtikrinti, kad importuojami produktai iš tiesų atitiktų kriterijus, būtinus 

patekti į ES; 

9. primena, kad miškuose gyvena 300 mln. gyventojų ir kad beveik 1,6 mlrd. žmonių 

pragyvenimo galimybės priklauso nuo miškų išteklių – jie naudojami maistui, kurui 

šildymui ir maisto gaminimui, vaistams, užuovėjai, drabužiams, tokie ištekliai kuria 

užimtumą ir pajamas; pažymi, kad miškų ištekliai taip pat atlieka saugumo tinklų 

vaidmenį ištikus krizei ar ekstremaliajai situacijai, pvz., dėl užsitęsusios sausros sunykus 

kultūriniams augalams; mano, kad ES turėtų nuolat bendradarbiauti su savo partneriais 

siekdama užtikrinti, kad iš miškų gauta pridėtinė vertė būtų tvari ir atitiktų JT darnaus 

vystymosi tikslus; 

10. su susirūpinimu pažymi, kad komercinis į eksportą orientuotas žemės ūkis tebėra 

labiausiai miškų naikinimą lemiantis veiksnys, nes maždaug 75 proc. visų miškų 

naikinimo atvejų šiuo metu kyla dėl to, kad natūralūs miškai paverčiami žemės ūkiui 

naudojama žeme1, ir kad nuo 2000 m. maždaug pusė visų atogrąžų miškų buvo išnaikinta 

dėl neteisėto miškų pavertimo komerciniam žemės ūkiui naudojama žeme; pažymi, kad 

ES importuoja daugiausia iš atogrąžų miškų šalių eksportuojamo alyvpalmių aliejaus ir 

sojos ir tai, kad, remiantis pastaruoju metu atliktais skaičiavimais, beveik 80 proc. miškų 

naikinimo visame pasaulyje atvejų susiję su soja, jautiena, alyvpalmių aliejumi, kava ir 

kakava, o XXI a. komercinis ir į eksportą orientuotas žemės ūkis tampa vis svarbesniu 

miškų naikinimo veiksniu2; pabrėžia, kad reikalinga patikima ES bendra žemės ūkio 

politika, siekiant, kad tam tikruose sektoriuose būtume mažiau priklausomi nuo importo; 

11. primena savo raginimą ES parengti veiksmų planą dėl miškų naikinimo ir alinimo, į kurį 

būtų įtrauktos konkrečios reglamentavimo priemonės, užtikrinančios, kad su ES susijusios 

tiekimo grandinės ir finansiniai sandoriai nelemtų miškų naikinimo ir alinimo; 

12. su susirūpinimu pažymi, kad miškų naikinimas yra laikomas vienu veiksnių, kuriais 

prisidedama prie pasaulinės klimato kaitos ir primena, kad 70 proc. pasaulio augalų ir 

gyvūnų gyvena miškuose ir dėl miškų naikinimo praranda savo buveines; 

13. pažymi, kad ES reglamentuoja medienos, žuvies ir konflikto zonų naudingųjų iškasenų 

tiekimo grandines, tačiau vis dar nereglamentuoja jokių miškams pavojų keliančių žemės 

ūkio žaliavų tiekimo grandinių; pažymi, kad, remiantis neseniai paskelbta galimybių 

studija dėl būdų sustiprinti ES prieš miškų naikinimą nukreiptus veiksmus, teisės aktai, 

kuriais reglamentuojamas miškams pavojų keliančių prekių patekimas į ES rinką, būtų 

pati veiksmingiausia paklausos valdymo priemonė, skirta kovai su miškų naikinimu 

vykdyti; primygtinai ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti sistemą, pagal kurią 

                                                 
1 ES FLEGT veiksmų plano vertinimas (miškų teisės aktų vykdymas, miškų valdymas ir prekyba mediena) 

2004–2014 m., 2016 m. balandžio mėn., p. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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būtų garantuojamas išsamaus patikrinimo prievolių, taikytinų visoje šių prekių tiekimo 

grandinėje, vykdymas tokiu būdu, kad būtų užtikrinamas teisinis tikrumas, ir kuri būtų 

grindžiama tvarumo ar miškų nenaikinimo kriterijais, pavyzdžiui, susijusiais su tiesioginiu 

ir netiesioginiu poveikiu miškams ir kitoms ekosistemoms, požiūriu į darbuotojus ir miškų 

bendruomenių bei čiabuvių teisėmis, atsižvelgiant į tokias problemas kaip žemės 

grobimas; 

14. pabrėžia, kad reikia išplėsti ir sustiprinti nuostatas dėl ES dvišalių ir daugiašalių laisvosios 

prekybos ir investicijų susitarimų (LPS) poveikio aplinkai ir žmogaus teisėms prevencijos, 

stebėsenos ir patikrinimo, be kita ko, pasitelkiant patikrinamus rodiklius ir nepriklausomas 

bendruomenės stebėsenos ir ataskaitų teikimo iniciatyvas; 

15. primena, kad Malaizija ir Indonezija yra pagrindinės alyvpalmių aliejaus gamintojos 

(skaičiuojama, kad jų pasaulinės gamybos dalis sudaro 85–90 proc.) ir kad šio produkto 

paklausos augimas lemia miškų naikinimą, sukelia didelių reikalavimų žemėnaudai ir turi 

didelį poveikį vietos bendruomenėms, sveikatai ir klimato kaitai; šiomis aplinkybėmis 

pabrėžia, kad reikėtų pasinaudoti derybomis dėl prekybos susitarimų su Indonezija ir 

Malaizija, siekiant pagerinti padėtį vietoje; 

16. primygtinai ragina ES į savo prekybos ir darnaus vystymosi skyrius visada įtraukti 

privalomas ir įgyvendinamas nuostatas, skirtas neteisėtai medienos ruošai, miškų 

naikinimui, miškų alinimui ir žemės grobimui bei kitiems žmogaus teisių pažeidimams 

sustabdyti, kurioms būtų taikomi tinkami ir veiksmingi ginčų sprendimo mechanizmai, ir, 

be įvairių vykdymo užtikrinimo metodų, apsvarstyti sankcijomis pagrįstą mechanizmą ir 

nuostatas, skirtas užtikrinti teisę į nuosavybę, išankstines konsultacijas ir asmens, kuriam 

prieš tai buvo suteikta informacija, sutikimą; ragina Komisiją taikant nuostatą dėl 

peržiūros, tokias nuostatas, ypač įsipareigojimą veiksmingai įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą dėl klimato kaitos, įtraukti į jau sudarytus LPS; pabrėžia, kad svarbu vykdyti 

šių nuostatų stebėseną ir poreikį nedelsiant pradėti vyriausybės konsultacijų procedūras, 

jeigu prekybos partneriai nesilaikys šių taisyklių, ir inicijuoti tokius esamus vykdymo 

užtikrinimo mechanizmus kaip ginčų sprendimo mechanizmai, nustatyti pagal prekybos ir 

darnaus vystymosi skyrių sistemą; 

17. primena, kad būtina laikytis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų; pritaria 

vykdomoms deryboms, kuriomis siekiama sukurti įpareigojančią JT priemonę dėl 

tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių, atsižvelgiant į žmogaus teises, ir pabrėžia, 

kad svarbu, jog ES aktyviai įsitrauktų į šį procesą; 

18. pažymi, kad Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamentas tebeturi ribotą 

taikymo sritį miškininkystės išteklių apsaugai ir atsakingam jų valdymui; ragina Komisiją 

užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma su miškais susijusių konvencijų, kurioms taikomos 

BLS ir BLS+ sistemos, stebėsena, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, siekiant 

užtikrinti miškų apsaugą šalyse partnerėse, be kita ko, numatant galimybę nustatyti 

skundų nagrinėjimo tvarką siekiant garantuoti, kad suinteresuotųjų šalių skundai būtų 

tinkamai nagrinėjami; pabrėžia, kad pagal šią tvarką ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

čiabuvių ir nuo miško priklausomų bendruomenių teisėms, taip pat atitinkamais atvejais 

teisėms, suteiktoms pagal TDO konvenciją Nr. C169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių 

tautų; 

19. primygtinai ragina Komisiją į vykdytinų, su kova su korupcija susijusių LPS nuostatų 
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taikymo sritį įtraukti neteisėtą miškininkystės praktiką, pavyzdžiui, pernelyg žemos 

medienos kainos nustatymą vykdant koncesiją, komercinių įmonių vykdomą saugomų 

medžių kirtimą, miško produktų kontrabandą per sienas, neteisėtą medienos ruošą ir 

miško žaliavų apdorojimą neturint licencijos; 

20. pabrėžia, kad įgyvendinant ES prekybos politiką reikėtų spręsti su neteisėta medienos 

ruoša susijusios korupcijos klausimą; primygtinai ragina Komisiją į savo LPS įtraukti su 

neteisėta medienos ruoša susijusias nuostatas dėl kovos su korupcija, kurios būtų 

vykdytinos ir veiksmingai bei visiškai įgyvendinamos; 

21. primena, kad gamtos išteklius eksportuojančiose šalyse informatoriams turi būti sukurtos 

tinkamos galimybės kreiptis į teismą ir naudotis teisių gynimo priemonėmis siekiant 

užtikrinti bet kurio teisės akto ar iniciatyvos veiksmingumą; 

22. ragina ES apsvarstyti galimybę sukurti skaidrią, veikiančią, efektyvią ir vykdytiną 

„socialinio ir aplinkos apsaugos atsekamumo“ ženklinimo sistemą, kuri, laikantis PPO 

nuostatų, būtų taikoma medienos ir miškams pavojų keliančių žemės ūkio produktų 

gamybos grandinei, bei skatinti panašius veiksmus tarptautiniu lygmeniu; pabrėžia, kad 

nedideliems ūkiams ir MVĮ turėtų būti sudarytos galimybės nesunkiai gauti sertifikatus ir 

sertifikavimas turėtų būti suprantamas vartotojams ir primena, kad tokios priemonės turėtų 

būti praktiškos ir įperkamos, ypač mažiems gamintojams; primena, kad reikia sustiprinti 

muitinį tikrinimą ir tai, kad būtina užtikrinti licencijas išduodančių institucijų ir auditorių 

nepriklausomumą ir atskaitomybę, taip pat tai, kad reikia imtis teisinių veiksmų prieš bet 

kokią neteisėtą praktiką, nustatytą vykdant sertifikavimo procesą; 

23. primena, kad atsakingas naudojimosi žeme ir miškais valdymas yra pagrindinis socialinio 

stabilumo, tvaraus aplinkos naudojimo ir atsakingo investavimo į tvarų vystymąsi 

veiksnys; 

24. ragina ES bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi ir skatinti taikyti atsakingo verslo 

elgesio gaires dėl atsakingų žemės ūkio tiekimo grandinių, pvz., EBPO gaires, taip pat 

plataus užmojo įsipareigojimus pagal TDO konvencijas ir daugiašalius aplinkos 

susitarimus, kartu tinkamai dalyvaujant pilietinei visuomenei ir veiksmingai 

bendradarbiaujant su vietos suinteresuotaisiais subjektais, ir parengti atitinkamas 

nuostatas, kuriomis būtų užtikrinamas socialinių ir aplinkos apsaugos standartų taikymas 

investuotojams ir užkertamas kelias investicinei veiklai, skatinančiai miškų naikinimą ir 

neteisėtą medienos ruošą, pvz., įtraukiant šį aspektą į Nefinansinių ataskaitų teikimo 

direktyvą per būsimą jos peržiūrą; ragina ES siekiant šio tikslo bendradarbiauti ir su 

tarptautiniais partneriais. 
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