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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi su miškų naikinimu visame pasaulyje iš dalies galima kovoti pripažįstant miškų 
vertę, šalinant mūsų vartojimo modelių poveikį, užtikrinant ekonominę miškų vertę ir 
užtikrinant žemės naudojimo teises; kadangi sykiu labai svarbu išsaugoti pirminius 
miškus ir skatinti antrinių miškų atkūrimą;

B. kadangi sveiki, tvariai valdomi ir naudojami miškai yra labai svarbūs siekiant padėti 
įgyvendinti visuotinius įsipareigojimus ir Sąjungos politikos tikslus; 

C. kadangi miškų ir su mišku susijusio sektoriaus teikiama nauda klimatui ir kitos miškų 
ekosisteminės paslaugos bus labai svarbios siekiant įgyvendinti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, pvz., Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (JT DVT), taip pat 
įsipareigojimus pagal Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą ir kitas tarptautines 
priemones;

D. kadangi tvari miškotvarka gali reikšmingai prisidėti prie miškų naikinimo prevencijos ir 
daryti teigiamą poveikį miškų būklei ir įvairovei; 

E. kadangi netiesioginis žemės paskirties keitimas gali būti vykdomas, kai anksčiau 
maistui ar pašarams skirta žemė naudojama biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės 
kuro gamybai, ir dėl to žemės ūkio paskirties žemė gali išsiplėsti į vietoves, kuriose yra 
didelių anglies sankaupų, taip prisidedant prie pasaulinio miškų naikinimo;

F. kadangi miškų naikinimas ir ekosistemų pertvarkymas kai kuriose pasaulio dalyse gali 
būti susijęs su žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant čiabuvių tautų ir vietos 
bendruomenių teisių pažeidimus;

G. kadangi Europos Parlamentas savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos 
žaliojo kurso1 ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl tinkamu patikrinimu 
grindžiamų Europos teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti tvarias ir miškų 
nenaikinančias gaminių į ES rinką tiekimo grandines;

H. kadangi medienos žaliavos ir produktai turėtų būti gaunami tik iš miškų, kurie teisėtai 
kertami laikantis tarptautiniuose miškų srities forumuose parengtų tvarios miškotvarkos 
principų, pvz., JT darnaus vystymosi tikslų (ypač 15-ojo tikslo) ir Ministrų 
konferencijos dėl Europos miškų apsaugos (FOREST EUROPE) principų, kurie apima 
aplinkos, socialinius ir ekonominius tikslus;

I. kadangi būtina skatinti ES medienos reglamento (ESMR)2 įgyvendinimą, siekiant 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)005.
2 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo 
nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 
295, 2010 11 12, p. 23).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_LT.html
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užkirsti kelią neteisėtu būdu išgautos medienos patekimui į vidaus rinką;

1. pabrėžia daugiafunkcį miškų vaidmenį visuomenėje ir jų teikiamų ekosisteminių 
paslaugų įvairovę, įskaitant paslaugas, susijusias su žaliavų tiekimu, atsinaujinančia 
energija, deguonies tiekimu, CO2 sekvestracija, oro kokybe, vandens kaupimu ir 
filtravimu bei erozijos kontrole;

2. Pažymi, kad, kadangi tvari miškotvarka suteikia galimybę miškų vertę išnaudoti 
palaipsniui, ekonominė tvaraus miškų valdymo paskata leidžia mažiausiai dvigubai 
padidinti miškų turtinę vertę, nes miškas kertamas lėčiau nei jis atauga, taigi miškų 
apimtys vis didėja;

3. primena, kad Sąjunga miškų naikinimo rizikos klausimą sprendžia pagal ES medienos 
reglamentą, 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikatą „Miškų teisės aktų 
vykdymas, miškų valdymas ir prekyba mediena (FLEGT). Pasiūlymas dėl ES veiksmų 
plano“, savanoriškos partnerystės susitarimus, kuriais skatinami daugiašaliai 
suinteresuotųjų subjektų procesai gamintojų šalyse, ir Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvą3, į kuriuos įtraukta daug taisyklių ir kurie galėtų būti vertingas 
pagrindas siekiant sumažinti miškų naikinimo ir neteisėto kirtimo riziką; pažymi, kad 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva išplečiamas įpareigojimas, pagal kurį 
Sąjungos tvarumo kriterijus turi atitikti ne tik biodegalai, bet ir visas galutinis 
bioenergijos naudojimas, įskaitant šildymą ir (arba) vėsinimą ir elektros energiją, tačiau, 
kadangi ji taikoma tik bioenergijos gamybai naudojamoms žaliavoms, šiuo metu ji 
negali užtikrinti, kad nebūtų leidžiama naudoti su miškų naikinimu susijusių prekių ne 
energetikos tikslais ar pertvarkyti ekosistemas biodegalams gaminti;

4. pabrėžia, kad svarbu vystyti tvarią bioekonomiką, kuri tvariai pagamintiems 
produktams suteikia didelę ekonominę vertę;

5. primena, kad Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva prisidedama siekiant 
Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo riboti poveikį maistinių ir pašarinių 
augalų, kurie laikomi keliančiais didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką ir 
kurių, kaip pastebima, auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra 
didelių anglies sankaupų, plotus; pažymi, kad šių didelę netiesioginio žemės naudojimo 
keitimo riziką keliančių biodegalų dalis iki 2030 m. bus sumažinta iki 0 proc.; mano, 
kad ši nuostata yra tai gyvybiškai svarbi, kadangi ji riboja neigiamą ir netyčinį Sąjungos 
atsinaujinančiosios energijos politikos poveikį pasauliniam miškų naikinimui;

6. pažymi, kad tam tikromis aplinkybėmis kuro, kuris paprastai laikomas keliančiu didelę 
netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką, netiesioginio žemės naudojimo keitimo 
poveikio galima išvengti; palankiai vertina tai, kad Komisija, kuriai teisėkūros 
institucijos suteikė įgaliojimus pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą, 
nustatė kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti ir sertifikuoti nedidelę 
netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančius biodegalus, skystuosius 
bioproduktus ir biomasės kurą; pažymi, kad tokiems sertifikuotiems biodegalams 
netaikomos ribos ir laipsniško mažinimo tikslas, kurie yra nustatyti didelės netiesioginio 
žemės naudojimo keitimo rizikos biodegalams;

3 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).
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7. pabrėžia, kad visų pirma reikia nepriklausomos su miškų naikinimu susijusios prekių 
gamybos ir prekybos stebėsenos; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šiais klausimais 
pasinaudojant programa „Europos horizontas“ ir remti nepriklausomą stebėseną šalyse 
gamintojose, taip pat jų keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir įgyta patirtimi, 
siekiant pagerinti naudojamą metodiką ir informacijos išsamumą;

8. pabrėžia esminį mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį skatinant miškotvarkos ir su 
mišku susijusio sektoriaus indėlį įveikiant miškų naikinimo ir klimato kaitos iššūkius;

9. pabrėžia švietimo ir kvalifikuotos, gerai apmokytos darbo jėgos svarbą siekiant 
sėkmingai praktikoje įgyvendinti tvarią miškotvarką; todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įgyvendinti priemones ir pasinaudoti esamomis partnerystėmis siekiant 
palengvinti keitimąsi geriausia patirtimi toje srityje;

10. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į su miškų ūkiu susijusio sektoriaus ir kitų sektorių 
sąsajas, taip pat į skaitmeninimo ir investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas svarbą 
siekiant stebėti miškų naikinimą;

11. pabrėžia nevyriausybinių organizacijų, aplinkosaugos aktyvistų, pramonės asociacijų ir 
informatorių indėlį kovojant su neteisėtu medienos kirtimu, dėl kurio naikinami miškai, 
nyksta biologinė įvairovė ir išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

12. pabrėžia teigiamą Sąjungos miškų pramonės šakų vaidmenį priimant pasaulinius tvarios 
miškotvarkos standartus;  mano, kad Sąjungos pramonės šakos, mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) ir labai mažos įmonės miškų sektoriuje turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį 
palaikant dialogą su šalimis partnerėmis klausimu, kaip toliau skatinti visos vertės 
grandinės tvarumą; vis dėlto pažymi, kad apie 80 proc. miškų pasaulyje sunaikinama 
dėl žemės ūkio, todėl mano, kad standartai ir sertifikavimo sistemos turėtų būti tiksliai 
orientuoti į šį sektorių;

13. pabrėžia, kad reikia griežtinti jau esamus standartus ir sertifikavimo sistemas, o ne kurti 
naujus standartus ir sertifikavimo sistemas; be to, pažymi, kad šie standartai ir 
sertifikavimo sistemos turi atitikti Pasaulio prekybos organizacijos taisykles; 

14. pabrėžia, kad svarbu priimti įrodymais pagrįstus sprendimus, kai svarstomos ES 
strategijos miškų, su mišku susijusio sektoriaus ir jo vertės grandinių srityse; pripažįsta, 
kad darni ir aktyvi miškotvarka yra veiksmingas būdas siekiant užkirsti kelią miškams 
daromai žalai, miškų naikinimui ir išsaugoti biologinę įvairovę; 

15. pabrėžia, kad turėtų būti plėtojamos iniciatyvos, padėsiančios spręsti problemas už 
Sąjungos ribų, skiriant dėmesį atogrąžų kraštams ir miškų sektoriui nepriklausantiems 
veiksniams, kurie daro poveikį netvariai praktikai miškuose ir lemia miškų naikinimą ir 
alinimą; 

16. pažymi, jog svarbu užtikrinti, kad miškų naikinimas būtų įtrauktas į valstybių lygmens 
politinius dialogus, ir padėti valstybėms partnerėms kurti ir įgyvendinti nacionalines 
miškų ir darnios miškininkystės programas; pabrėžia, kad rengiant tas nacionalines 
programas turi būti atsižvelgiama į šalies vidaus poreikius ir visuotinius 
įsipareigojimus; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti mechanizmus, kuriais smulkieji 
ūkininkai būtų skatinami išlaikyti ir gerinti tvarios miškininkystės ir žemės ūkio 
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kuriamą ekosistemą ir tiekiamą produkciją;

17. pabrėžia, kad labai svarbu tobulinti mechanizmus, kurie padėtų nustatyti vidaus rinkai 
pateikiamos medienos šaltinį arba kilmę;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad vien savanoriškomis priemonėmis ir programomis nebus 
galima sustabdyti miškų naikinimo ir alinimo; mano, kad šiuo atžvilgiu teisės aktai dėl 
išsamaus patikrinimo yra galima priemonė, pagal kurią vidaus rinkai pateikiamoms 
pavojų miškams keliančioms prekėms būtų numatytos tiekimo grandinės, kurios 
neatsirastų vykdant miškų naikinimo ar kitą veiklą, kuria pažeidžiamos čiabuvių tautų ir 
vietos bendruomenių, įskaitant moteris, aplinkos ir žmogaus teisės arba dėl kurios 
alinami miškai ir pertvarkomos arba alinamos natūralios ekosistemos, laikantis 
tarptautinių standartų ir įsipareigojimų; pakartoja savo prašymą Komisijai pateikti 
pasiūlymą dėl šios srities Sąjungos teisinės sistemos, kuri būtų grindžiama išsamiu 
patikrinimu ir poveikio vertinimu, kuriame ypač daug dėmesio būtų skiriama MVĮ; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog nauja teisinė sistema suteiktų galimybių MVĮ ir 
nesukeltų pernelyg didelės administracinės naštos; 

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

19. prašo Komisijos išnagrinėti galimybę intensyviau naudoti palydovinę sistemą 
„Copernicus“ miškų stebėsenai ir miškų gaisrų bei žalos miškams prevencijai, įskaitant 
gaisrų ir žalos miškams priežasčių, miškų naikinimo ir ekosistemos pertvarkymo 
stebėseną ir identifikavimą, sudarant daugiau prieigos galimybių kiekvienos valstybės 
kompetentingoms institucijoms ir suteikiant MVĮ ir startuoliams tiesioginį atvirųjų 
duomenų šaltinį;

20. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įdiegti išankstinio įspėjimo mechanizmą, kuriuo 
vartotojai, valdžios institucijos ir įmonės būtų informuojami apie prekes, tiekiamas iš 
vietovių, kuriose kyla miškų naikinimo grėsmė.

21. prašo Komisijos aktyviau bendradarbiauti su visais ir viešojo, ir privačiojo sektoriaus 
suinteresuotaisiais subjektais siekiant užtikrinti, kad jie būtų įsipareigoję laikytis 
atsakingos miškotvarkos ir atsakingo pirkimo praktikos bei tvarios gamybos principų.

22. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis dėti daugiau pastangų siekiant stiprinti 
standartus ir sertifikavimo sistemas, kurios padeda nustatyti ir populiarinti prekes, dėl 
kurių nenaikinami miškai; 

23. ragina Komisiją padidinti tiekimo grandinių skaidrumą, sumažinti miškų naikinimo 
riziką pramonei ir vartotojams ir sudaryti sąlygas pramonei ir vartotojams prisidėti 
kuriant miškų naikinimui neturinčias tiekimo grandines;

24. ragina Komisiją stiprinti ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena, daugiausia dėmesio skiriant savanoriškos partnerystės 
susitarimams kaip itin svarbiems dvišaliams prekybos susitarimams su trečiosiomis 
šalimis, ir įtraukti jį į naują Europos miškų strategiją, kad trečiosios šalys būtų 
skatinamos atsisakyti miškų naikinimo politikos;
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