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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, norint įgyvendinti darnią ir veiksmingą miškų politiką, reikia turėti patikimos 
informacijos apie miškų išteklius, jų būklę, jų valdymo ir naudojimo būdus, taip pat 
patikimą informaciją apie žemės naudojimo keitimus; 

B. kadangi miškai ir su mišku susijusi vertės grandinė yra labai svarbūs siekiant toliau 
plėtoti žiedinę bioekonomiką, sukuriant darbo vietas ir ekonominę gerovę kaimo ir 
miesto vietovėse, užtikrinant klimato kaito švelninimą ir teikiant su sveikata susijusią 
naudą; 

1. primena, jog iš ES ir jos valstybių narių tikimasi, kad jos imsis skubių veiksmų 
apsaugant ir atkuriant miškus, siekdamos įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus pagal 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą, pasaulinį 2011–2020 
m. Strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą ir Jungtinių Tautų strateginį miškų 
planą bei jos visuotinius tikslus miškų srityje;

2. yra labai susirūpinęs tuo, kad, nepaisant ES ir jos valstybių narių pastangų, mažai 
tikėtina, jog bus įvykdytas ES įsipareigojimas sustabdyti miškų naikinimą iki 2020 m. 
pagal DVT; todėl tvirtai remia Komisijos pasiūlymą sustiprinti veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus;

3. pabrėžia, kad miškų naikinimas ir alinimas pasaulyje yra didelės problemos, ir todėl 
palankiai vertina 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą „ES veiksmų, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ (COM(2019)0352); 

4. atkreipia dėmesį į komunikate išdėstytus veiksmų prioritetus ir pareiškia įsipareigojantis 
aktyviai dalyvauti toliau plėtojant aprašytus veiksmus, kad padarytų juos veiksmingus ir 
vienas kitą papildančius, ir ragina juos vėliau stiprinti ir tinkamai įgyvendinti; pabrėžia, 
kad reikia laikytis holistinio požiūrio; pabrėžia, kad veiksmai turi būti grindžiami trimis 
tvarumo ramsčiais, t. y. aplinkos, ekonominiu ir socialiniu tvarumu; 

5. pabrėžia, kad tvari miškotvarka gali užkirsti kelią miškų naikinimui ir daro teigiamą 
poveikį miškų būklei ir įvairovei; užtikrina CO2 sekvestraciją ir anglies dioksido 
kaupimą atspariuose, augančiuose miškuose; sudaro sąlygas anglies dioksidui kaupti iš 
nukirsto medžio pagamintuose produktuose; ir taip pat užtikrina atsinaujinančias ir 
klimatui nekenkiančias žaliavas, kurios galėtų pakeisti daug energijos reikalaujančias 
medžiagas ir iškastinį kurą;

6. pabrėžia, kad svarbu visais lygmenimis sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti įtraukų 
partnerystės su trečiosiomis valstybėmis požiūrį, siekiant stiprinti tvarią žemėtvarką ir 
žemės ūkį, naudojimąsi žeme ir gerą valdymą, žiedinę medienos ekonomiką, dėl kurios 
nenaikinami miškai, ir toliau plėtoti tvirtus jų tarpusavio santykius kovojant su miškų 
naikinimu, kartu gerbiant čiabuvių tautų, smulkių žemės savininkų ir vietos 
bendruomenių teises; 

7. pažymi, jog svarbu užtikrinti, kad miškų naikinimas būtų įtrauktas į valstybių lygmens 
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politinius dialogus, ir padėti valstybėms partnerėms kurti ir įgyvendinti nacionalines 
miškų ir darnios miškininkystės programas, atsižvelgiant į skirtingus miškotvarkos tipus 
valstybėse narėse; pabrėžia, kad šios nacionalinės programos turi atspindėti vidaus 
poreikius ir visuotinius įsipareigojimus; pabrėžia būtinybę įgyvendinti paskatų 
mechanizmus, skirtus smulkiesiems ūkininkams, kuriais jie būtų skatinami išlaikyti ir 
gerinti darnios miškininkystės ir žemės ūkio kuriamą ekosistemą ir tiekiamą produkciją; 

8. pabrėžia, kad pagal programą „Horizontas 2020“ jau finansuota daug mokslinių tyrimų 
ir inovacijų siekiant pereiti prie darnesnės žemės naudojimo praktikos ir tiekimo 
grandinių, kad būtų sustabdytas miškų naikinimas ir alinimas; ragina skirti didesnį 
finansavimą programai „Europos horizontas“, kad pagal ją būtų galima toliau teikti 
paramą šiose srityse; 

9. pabrėžia būtinybę skatinti ES medienos reglamento1 įgyvendinimą, siekiant užkirsti 
kelią neteisėtu būdu išgautai medienai patekti į Europos bendrąją rinką;

10. pabrėžia, kad būtina pritraukti privačias investicijas, siekiant kovoti su miškų naikinimo 
veiksniais ir įgyvendinti DVT ir Paryžiaus susitarimą; šiuo tikslu pabrėžia 
konkurencingos reguliavimo aplinkos svarbą ir poreikį visapusiškai įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus visais politikos proceso etapais;

11. pabrėžia, kad būtina toliau vertinti papildomas PPO reikalavimus atitinkančias 
reguliavimo ir ne reguliavimo priemones paklausos srityje, siekiant užtikrinti bendrą 
tiekimo grandinių, dėl kurių nenaikinami miškai, sampratą; pabrėžia, kad reikia didinti 
tiekimo grandinės skaidrumą ir kuo labiau sumažinti miškų naikinimo riziką apskritai ir 
miškų naikinimo, susijusio su žaliavų importu į ES, riziką. ragina Komisiją pradėti 
dialogą su kitomis vartojančiomis valstybėmis apie tiekimo grandines, dėl kurių 
nenaikinami miškai, finansus ir investicijas;

12. ragina Komisiją remti ir skatinti pramonės kuriamas naujoves ir iniciatyvas, kuriomis 
siekiama didinti vertės grandinių tvarumą;

13. ragina Sąjungą glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis remti miškų 
naikinimo ir alinimo stebėseną naudojantis iš įvairių šaltinių gaunamais Žemės 
stebėjimo duomenimis ir kuriant didesnės gebos žemės vaizdų palydovus, kad būtų 
galima tiksliai ir realiu laiku stebėti miškų naikinimą; pažymi, kad teikiama informacija 
būtų vertinga priemonė kovojant su miškų naikinimu pasauliniu mastu;

14. ragina Komisiją suteikti daugiau skaidrumo tiekimo grandinėms, kuo labiau sumažinti 
miškų naikinimo riziką pramonei ir vartotojams ir kad visa tai prisidėtų prie tiekimo 
grandinių, dėl kurių nenaikinami miškai, užtikrinimo;

15. pabrėžia, kad, užuot į taisykles įtraukiant naujus standartus ir sertifikatus, reikia stiprinti 
jau dabar egzistuojančius standartus ir sertifikavimo sistemas ir kad standartai ir 
sertifikavimo sistemos taip pat turi atitikti PPO taisykles;

16. ragina didinti vartotojų ir ES pramonės šakų informuotumą apie būtinybę mažinti 
vartojimo daromą žemės pėdsaką ir skatina žmones vartoti produktus iš ES 

1 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.
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bioekonomikos ir ją remti, kad būtų sukurtos tiekimo grandinės, dėl kurių nenaikinami 
miškai;

17. pakartoja savo prašymą Komisijai nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl tinkamu 
patikrinimu grindžiamos Europos teisinės sistemos, siekiant užtikrinti tvarias visų ES 
rinkai teikiamų gaminių tiekimo grandines, dėl kurių nenaikinami miškai, pagal 
tarptautinius standartus ir įsipareigojimus; primygtinai reikalauja, kad tokie teisės aktai 
būtų papildyti tvirtu vykdymo užtikrinimo mechanizmu ir apimtų veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už reikalavimų nevykdymą.
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