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B6-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl miškų naikinimo ir nykimo problemų sprendimo 
siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą

Europos Parlamentas,

– – atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl miškų naikinimo ir 
alinimo problemų sprendimo siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės 
nykimą (COM(2008) 0645), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi ES nori apriboti visuotinį atšilimą iki 2°C ir per pusę sumažinti biologinės 
įvairovės nykimą,

B. kadangi dėl miškų naikinimo pasaulyje išmetama maždaug 20 % viso anglies dioksido 
(CO2) ir sparčiai nyksta biologinė įvairovė,

C. kadangi miškai naikinami nerimą keliančiu tempu – per metus sunaikinama 13 mln. 
hektarų miško, daugiausia atogrąžų miškuose, tačiau taip pat tam tikru mastu Europoje, 
ypač Vidurio ir Rytų Europoje,

D. kadangi vyksta įvairių formų miškų naikinimas, kurį sunku apibrėžti, tačiau dėl kurio taip 
pat daromas didelį poveikis klimatui, biologinei įvairovei, kitoms prekėms ir paslaugoms,

1. pabrėžia, kad reikia geriau suderinti miškų išsaugojimo ir tvaraus valdymo politiką su kita 
ES vidaus ir išorės politika; ragina kiekybiškai įvertinti tokių ES politikos krypčių, kaip 
energetika (ypač biokuras), žemės ūkis, tvari gamyba ir vartojimas, viešieji pirkimai, 
prekyba ir vystomasis bendradarbiavimas, poveikį miškams;

2. ragina Komisiją pateikti Parlamentui ir Tarybai pasiūlymų dėl griežtų Bendrijos tvarumo 
reikalavimų, skirtų visai iš miškų gaunamai medienai ir medienos produktams;

3. pritaria ekologiškų viešųjų pirkimų politikai ir tam, kad skatinamos tokios priemonės, kaip 
ekologinis ženklinimas ir miškų sertifikavimo sistemos; ragina visoje ES kuo greičiau 
patvirtinti ir įgyvendinti ekologiškų viešųjų pirkimų politiką, skirtą medienos produktams;
ragina valstybes nares rengiant savo viešųjų pirkimų politiką laikytis aukštų tvarumo 
standartų ir atitinkamai nustatyti realistiškus su šiais standartais susijusius tikslus;

4. todėl pritaria pasiūlymui laikantis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) sukurti pasaulinį miškų anglies mechanizmą; ragina valstybes nares laikytis 
savo įsipareigojimo sustabdyti miškų naikinimą pasaulio mastu ir skirti dalį pajamų, gautų 
pardavus leidimus ES prekybos taršos leidimais sistemos aukcione, kad būtų mažinamas 
teršalų kiekis, išmetamas dėl miškų naikinimo besivystančiose šalyse; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais anglies dioksido rinkoje 
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taikomi miškų kreditai galėtų būti politikos, pagal kurią siekiama kovoti su miškų 
naikinimu, dalis; pabrėžia, kad galutinis sprendimas dėl miškų kreditų įtraukimo į 
prekybos taršos leidimais sistemą turėtų būti priimamas atlikus kruopščią visų galimų 
finansavimo mechanizmų tinkamumo analizę ir įvertinus Kopenhagos šalių konferencijos 
rezultatus bei bandomųjų projektų išvadas;

6. apgailestauja dėl to, kad komunikate, nepaisant jo pavadinimo, nesprendžiamas miškų 
naikinimo klausimas; ragina Komisiją rengti veiksmų planus ir bandomuosius projektus ir 
parodyti, kad yra įsipareigojusi laikytis savo miškininkystės politikos siekiant sustabdyti, 
taip pat Europos Sąjungoje, ne tik miškų naikinimą, bet ir jų nykimą, bei papildomai 
sukurti ir pradėti taikyti tinkamas stebėsenos sistemas siekiant gauti atitinkamų duomenų 
apie miškų dirvožemį ir biomasę;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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