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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos sprendimą parengti naują ES miškų strategiją; yra įsitikinęs, 
kad Europos miškų strategija bus esminis elementas įgyvendinant Europos žaliąjį kursą; 
pabrėžia, kad nėra konkretaus bendros ES miškų politikos teisinio pagrindo, nes miškų 
politika – pirmiausia valstybių narių kompetencijos reikalas; tačiau pripažįsta, kad 
poveikį miškams ir su mišku susijusiam sektoriui daro daugelio sričių ES politika, taigi 
būtinas nuoseklumas ir griežtesnis tarpsektorinis koordinavimas taikant ES miškų 
strategiją; pažymi, kad nuosekli ir pastovi reglamentavimo aplinka yra prielaida 
inovacijoms su mišku susijusiame sektoriuje ir investicijoms į jį skatinti; 

2. pažymi, kad Europos žaliajam kursui, kaip naujai ES augimo strategijai, būtinos 
investicijos, siekiant visapusiškai remti švarią žiedinę ekonomiką; atkreipia dėmesį į itin 
svarbų tvarios ir aktyvios miškotvarkos vaidmenį poveikio klimatui neutralumo 
užtikrinimo iki 2050 m. ir ES žiedinės bioekonomikos srityse; ypač atkreipia dėmesį į 
didelį tvarkomų miškų pajėgumą surinkti anglies dioksidą bei į miško produktų 
potencialą pakeičiant iškastinį kurą ir medžiagas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 
įgyvendinant strategiją turėtų būti remiamos inovacijos visoje vertės grandinėje – taip 
pat ir skatinant keistis geriausia praktika bei užtikrinant konkurencingą reglamentavimo 
aplinką; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį visoje miškų ir bioekonomikos vertės 
grandinėje atlieka miškai ir tvari miškotvarka, ypač kalbant apie sektoriaus aprūpinimą 
tvariomis žaliavomis ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje; pabrėžia, kad tvariai išgaunamų 
žaliavų prieinamumas turėtų būti užtikrinamas ir skatinamas taikant visiems susijusiems 
sektoriams palankią ir nuoseklią politikos sistemą;

3. pabrėžia, kad naujoji miškų strategija turi būti grindžiama trimis – aplinkosauginio, 
ekonominio ir socialinio tvarumo – ramsčiais; pabrėžia, kad būtina holistinė ir nuosekli 
miškų strategija, pagal kurią būtų stiprinamas daugiafunkcis miškų ir su mišku susijusio 
sektoriaus vaidmuo ES bei juo būtų naudojamasi;

4. atkreipdamas dėmesį į tvarkomus miškus pažymi, kad tvariai tvarkomuose miškuose 
atsižvelgiama ir į biologinės įvairovės apsaugą bei rūšių įvairovę, taigi jie gali būti 
atsparesni klimato poveikiui, pvz., gaisrams, sausroms ir nesezoniniams 
meteorologiniams reiškiniams, ir kaip tokie yra investicija į ateitį, svarbi ne tik 
bendruomenėms ir gamtai, bet ir miškų ekonomikai;

5. pabrėžia, kad, remiantis moksliniais tyrimais, tvariai tvarkomi miškai yra pajėgūs 
sugerti daugiau CO2 nei netvarkomi miškai; todėl primygtinai ragina pagal naująją 
miškų strategiją skatinti tvarią miškotvarką – taip pat ir dalyvaujant MVĮ;

6. pripažįsta, kad tvarią ir aktyvią miškotvarką daugiausia skatina ir palaiko MVĮ;

7. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas darbo vietų kūrimui su 
mišku susijusiame sektoriuje ir naujoms priemonėmis, numatytoms greitesniam 
ekonominiam atsigavimui pandemijos, pvz., kilusios dėl COVID-19, atvejais užtikrinti;

Su mišku susijusi pramonė
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8. pažymi, kad Europos miškų ištekliai gausėja tiek dėl natūralaus augimo, tiek dėl miško 
įveisimo; pažymi, kad, pramonės duomenimis, išplėtus su mišku susijusios pramonės 
vertės grandines – pradedant miškininkyste ir baigiant popieriaus pramone – buvo 
sukurta beveik 4 mln. darbo vietų ir užtikrinta apie 8 proc. visos ES pridėtinės vertės, 
siejamos su gamybos pramone; atsižvelgdamas į tai pripažįsta teigiamą miškų pramonės 
ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį indėlį bei mano, kad pagal miškų strategiją turėtų 
būti skatinamos tolesnės investicijos į inovacijas ir technologijų pažangą;

9. pažymi, kad su mišku susijusi Europos pramonė padeda mažinti Europos priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, nes daug CO2 išskiriančias žaliavas, produktus ir iškastinį kurą 
pakeičia tokiomis tvariomis su mišku susijusiomis atsinaujinančiomis alternatyvomis, 
kaip biologiniai produktai, pvz., statybinės medžiagos, naujos inovatyvios cheminės 
medžiagos, plastikas, tekstilė ir pakavimo medžiagos, ir tvariai gaminama biomasė, 
biodujos ir biokuras, bei taip padeda siekti Paryžiaus susitarimo ir Europos žaliojo kurso 
tikslų;

10. ragina įgyvendinti ES bioekonomikos strategiją; ragina tvariai naudoti medieną kaip 
ekologišką žaliavą; pabrėžia, kad ilgaamžiai medienos produktai ir medžio 
konstrukcijos yra veiksmingas būdas anglies dioksido saugojimui didinti bei šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų pakeitimo poveikiui užtikrinti; pabrėžia, jog svarbu, kad su 
mišku susijusiam sektoriui būtų prieinamos medienos žaliavos, ir akcentuoja būtinybę 
pritraukti su mišku susijusias investicijas ES; pabrėžia, kad prioritetas turi būti 
teikiamas veiksmingam medienos naudojimui;

11. pabrėžia, kad medienos medžiagos turi atlikti itin svarbų vaidmenį pakeičiant iškastines 
alternatyvas tokiose pramonės srityse, kaip statybos pramonė, tekstilės pramonė, 
chemijos pramonė ir pakavimo pramonė; pabrėžia, kad prioritetą teikiant medienos 
alternatyvomis būtina atsižvelgti į visą produktų gyvavimo ciklą ir jų aplinkosauginį 
veiksmingumą; pabrėžia, kad būtina nuolatos teikti ilgalaikę paramą su miškais 
susijusiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms visoje mišku grindžiamoje vertės 
grandinėje, įskaitant medienos produktus, kuriais pakeičiamos iškastinės ar daug anglies 
dioksido išskiriančios medžiagos; 

12. ragina valstybes nares nustatyti klimatui palankiausius statybų ir renovacijos 
sprendimus; ragina plačiau remti medienos naudojimą statybos sektoriuje; ragina 
Komisiją su šiuo tikslu susijusias rekomendacijas įtraukti į savo renovacijos planą, kurį 
ketinama inicijuoti metų pabaigoje;

13. vis dėlto pripažįsta, kad, didėjant medienos medžiagų ir atsinaujinančiosios energijos 
paklausai bei populiarėjant bioekonomikai, gali kilti problemų, ir ragina tinkamai jas 
spręsti pagal būsimąją strategiją, sykiu padedant užtikrinti poveikio klimatui neutralumą 
iki 2050 m.;

14. pabrėžia, kad su mišku susijusiam sektoriui pirmiausia ir labiausiai būtina pastovi 
ilgalaikė politikos sistema, o ne trumpalaikės paramos priemonės;

15. ragina ES raginti užtikrinti, kad biologinės kilmės medžiagos, įskaitant medienos 
atliekas, grįžtų į vertės grandinę skatinant ekologinį projektavimą ir antrinių žaliavų, 
įskaitant medieną, naudojimą produktams prieš galimai jas sudeginant pasibaigus 
gyvavimo ciklui;
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16. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis politikos, pagal kurią būtų skatinama naudoti 
tvarius ir tinkamus perdirbti biologinius produktus, bei remti tinkamus perdirbti 
biologinius produktus rengiant viešuosius pirkimus ir teikiant paramą investicijoms;

17. pabrėžia, kad joks miško produktų pakeitimo poveikis negali kompensuoti neliestų 
miškų, kurie, kaip pripažįstama, yra nepakeičiami, praradimo, taigi šie miškai turėtų 
būti saugomi taikant teisines priemones bei paskatas; 

18. mano, kad kiekviename Europos pramonės sektoriuje prioritetas turėtų būti teikiamas 
veiksmingesniam medienos naudojimui didesnės pridėtinės vertės pagrindu;

Energetikos politika

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad peržiūrėta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyva1, kuri buvo priimta 2018 m. gruodžio mėn. ir kurioje nustatyti griežti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių tvarumo kriterijai, būtų įgyvendinta laiku ir 
tinkamai; pažymi, kad, siekiant užtikrinti tvarią biomasės gamybą, peržiūrėtoje 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatyti tvarumo kriterijai, kurių turi 
būti laikomasi norint pasiekti ES tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje bei 
pasinaudoti paramos schemomis; pabrėžia, kad suderinti ES masto kriterijai, dėl kurių 
neseniai susitarta, nepaprastai svarbūs norint užtikrinti sklandų energijos vidaus rinkos 
veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo;

20. primena, jog peržiūrėtoje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatyta, kad 
veiklos vykdytojai turėtų vadovautis rizika grindžiamu požiūriu, siekiant kuo labiau 
sumažinti netvari miško biomasės naudojimo bioenergijos gamybai riziką;

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

21. atkreipia ypatingą dėmesį į itin svarbų mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį skatinant 
miškų ir su mišku susijusio sektoriaus indėlį sprendžiant mūsų laikų uždavinius; mano, 
kad moksliniai tyrimai miškininkystės ir su mišku susijusios pramonės srityse gali duoti 
teigiamų rezultatų klimato kaitos švelninimo, tvaraus verslo augimo, užimtumo, geros 
miškų būklės ilgalaikio išsaugojimo ir biologinės įvairovės apsaugos srityse, taigi turėtų 
būti skatinami; ragina skirti pakankamą finansavimą programai „Europos horizontas“ ir 
veiklai stiprinant bei skatinant naujus ir esamus mokslinių tyrimų, pramonės, 
miškininkystės, agrarinės miškininkystės ir visuomenės ryšius visais lygmenimis, 
taikant tokias konkrečias priemones, kaip Europos partnerystės (pvz., Europos žiedinės 
bioekonomikos partnerystė ir projektas „Build4People“);

22. pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į su mišku susijusio sektoriaus ir kitų sektorių sąsajas, 
taip pat į skaitmeninimo ir investicijų į mokslinius tyrimus bei inovacijas svarbą, 
siekiant užtikrinti pramonės simbiozę; 

23. pabrėžia, kad svarbu skatinti tolesnius mokslinius tyrimus su mišku susijusios pramonės 
srityje, ypatingą dėmesį atkreipiant į MVĮ vaidmenį prisidedant prie tvarių su mišku 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų; 

1 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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24. pabrėžia švietimo ir kvalifikuotos, gerai apmokytos su mišku susijusio sektoriaus darbo 
jėgos svarbą sėkmingam tvarios miškotvarkos įgyvendinimui praktikoje; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares šiuo požiūriu toliau įgyvendinti ir stiprinti esamas Europos 
priemones;

Duomenys: palydovinių tarnybų naudojimas

25. ragina ES sukurti Europos miškų stebėsenos tinklą, siekiant rinkti informaciją (apie 
miško atkūrimą, temperatūrą, parazitines ligas, gaivalines nelaimes) vietos lygmeniu, 
kuris būtų susietas su „Copernicus“ žemės stebėjimo programomis ir galėtų rengti 
patikimas prognozes tikruoju laiku, tvariai miškotvarkai gerinti; ragina Komisiją ir 
valstybes nares tikslinti duomenis apie miškus, kad valstybės narės galėtų tiesiogiai 
dalintis palyginama informacija; 

26. ragina sukurti ir įgyvendinti palydovinę stebėsenos sistemą, kad būtų galima išsamiai 
stebėti miškus visoje Europos Sąjungoje, siekiant tobulinti pranešimus apie oro sąlygas 
ir poveikio ataskaitas, bei teikti duomenis, reikalingus nacionaliniams miškų 
inventoriams; tačiau pabrėžia, kad dėl to pernelyg didele administracine našta neturėtų 
būti apkraunamos susijusios įmonės, kurių dauguma yra MVĮ;

27. pabrėžia, kad ES miškų charakteristikos labai skirtingos, todėl jų atžvilgiu būtina 
vadovautis skirtingomis tvarkymo strategijomis; reiškia susirūpinimą dėl miškų būklės 
ir atsparumo daugelyje Europos regionų ryšium su klimato kaita ir kenkėjais bei ligų 
židiniais miškuose; pabrėžia, kad būtina stiprinti ES mechanizmus ir visapusiškai jais 
naudotis, siekiant stebėti spaudimą, kuris daromas miško ištekliams dėl invazinių 
svetimų rūšių, kenkėjų ir ligų plitimo, apie jį informuoti bei spręsti šią problemą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti toms sritims, kurioms 
didžiausią pavojų kelia klimato kaita – taip pat ir Viduržemio jūros regione.
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