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PASIŪLYMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
šiuos pasiūlymus:

1. atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą sukurti Veiksmų planą tvariam miškų valdymui ir 
pabrėžia, kad ES kompetencija miškų politikos srityje yra ir išliks ribota; konstatuoja, kad 
priimant sprendimus dėl Europos miškų, turi būti atsižvelgiama į Europos miškų įvairovę 
ir ekologinę paskirtį; todėl mano, kad ES veiksmų planas tvariam miškų valdymui turi 
būti aiškiai paremtas subsidiarumo principu ir nacionalinėmis miškų programomis;

2. pabrėžia miškų daugiafunkciškumą; atkreipia dėmesį į tai, kad ekonominį augimą 
susiejant su svarbiais aplinkos klausimais ir kaimo plėtra, miškininkystė ženkliai prisidės 
siekiant Lisabonos ir Geteborgo strategijų tikslų; mano, kad tam, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti daugelį savo politinių aplinkos tikslų, miškų ūkiui svarbu sukurti geras 
pagrindines sąlygas;

3. konstatuoja, kad Europos Sąjunga jau dabar priima daug politinių sprendimų, kurie turi 
netiesioginę ar tiesioginę įtaką Europos miškams ir miškininkystei, kad Komisija vis dėlto 
nepakankamai koordinuoja kai kurias politikos sritis, susijusias su miškais; konstatuoja, 
kad dėl to atsirado didelių nesklandumų, derinant įvairius aplinkos politikos tikslus ir 
miškininkystės veiklos sąlygas, ir kad svarbiausiais Komisijos uždaviniais turėtų tapti 
ligšiolinės miškų politikos koordinavimas ir išankstiniai vertinimai, kad laiku būtų galima 
atsižvelgti į atitinkamų politinių sprendimų įtaką Europos miškams ir miškininkystei; 
mano, kad turėtų būti sustiprintas Miškų nuolatinis komitetas ir jam pavesta įgyvendinti 
siūlomą Veiksmų planą;

4. džiaugiasi Komisijos FLEGT veiksmų planu, kuris buvo sukurtas, siekiant užkirsti kelią 
nelegalios miško ruošos problemai; atkreipia dėmesį, kad nelegali miško ruoša, viena 
vertus, sukelia didelių ekologinių ir visuomeninių problemų, o kita vertus, pažeidžia 
prekybos mediena ir medienos produktais pusiausvyrą ir lemia ekonominius miškų ūkio 
nuostolius; konstatuoja, kad pažanga užkertant kelią prekybai nelegalia miško ruoša iš 
esmės susijusi su šią problemą lemiančių veiksnių – netinkamos nuosavybės teisės, 
korupcijos ir skurdo – panaikinimu, tačiau tai neturėtų sukurti naujų kliūčių, kurios ypač 
paliestų smulkiuosius rinkos dalyvius ir dar labiau paaštrintų daugelį prekybos nelegalia 
miško ruoša problemų;

5. pabrėžia, kad mediena kaip žaliava pasižymi ypatingomis savybėmis, dėl kurių ji tampa 
atsinaujinančiu gamtos ištekliu; konstatuoja, kad dažniau naudodami medieną, pavyzdžiui, 
statybos, popieriaus, pakuotės gamybos ir energetikos sektoriuose, ja iš dalies pakeistume 
neatsinaujinančius gamtos išteklius ir pagerintume anglies dvideginio sekvestraciją, ir kad 
medienos panaudojimas taip pat labai padidintų ES galimybes vykdyti Kioto protokolo 
reikalavimus;

6. atkreipia dėmesį į nuo plataus masto miškų gaisrų nukentėjusius regionus ir 
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solidarizuojasi su jais; pabrėžia, kad valstybėse narėse labai skiriasi tiek miškų gaisrų 
keliamos problemos, tiek kovos su jais sąlygos; atkreipia dėmesį, kad nors Reglamento
dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus) programa ir labai 
veiksmingai remia nukentėjusiuosius, bet, kaip rodo patirtis, vietos pastangos ir taikomos 
priemonės yra svarbiausias veiksnys veiksmingai užkertant kelią miškų gaisrams;

7. pabrėžia, kad Natura 2000 yra ES tinklas, skirtas biologinei įvairovei ir gyvūnų bei augalų 
rūšims išsaugoti ir yra ankstesnių savarankiškų veiksmų šiame sektoriuje tąsa; miškų 
savininkų nuosavų miškų panaudojimo ir priežiūros kontrolę laiko Natura 2000 ir kitų 
pastangų, siekiant puoselėti biologinę įvairovę, sėkmės sąlyga;


