
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis. Visa ataskaita pateikta 
eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

LT 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. spalio 4 d. 

ES miškininkystės strategija: 
rezultatai teigiami, tačiau riboti 
Nors per pastaruosius 30 metų miškų plotas ES padidėjo, šių miškų būklė blogėja. Tvaraus 
tvarkymo praktika yra labai svarbi siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir spręsti klimato kaitos 
problemą miškuose. Atsižvelgdami į 2014–2020 m. ES miškininkystės strategiją ir pagrindines 
šios srities ES politikos sritis, Europos Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje pažymi, kad Europos 
Komisija būtų galėjusi imtis aktyvesnių veiksmų, kad apsaugotų ES miškus tose srityse, kuriose 
ES yra visiškai kompetentinga veikti. Pavyzdžiui, būtų galima daugiau nuveikti kovojant su 
neteisėta medienos ruoša ir kaimo plėtros miškininkystės priemonėmis daugiau dėmesio skirti 
biologinei įvairovei ir klimato kaitai.  

Miško plotų finansavimas iš ES biudžeto yra daug mažesnis nei žemės ūkio finansavimas, nors miškų 
plotas ir žemės ūkiui naudojamas plotas yra beveik tokie patys. Miškininkystės sektoriui skiriamas 
ES finansavimas sudaro mažiau nei 1 % BŽŪP biudžeto; jis skirtas išsaugojimo priemonėms ir miško 
plotų sodinimui ir atkūrimui remti. 90 % ES miškininkystės sektoriaus finansavimo skiriama iš 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP).  

„Miškai turi daug funkcijų ir yra naudojami aplinkos, ekonominiais ir socialiniais tikslais. Šiuo metu 
nustatomos ekologinės ribos, pavyzdžiui, dėl miškų naudojimo energijai gaminti, – teigė už 
ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Samo Jerebas. – Miškai gali tapti svarbiais anglies 
dioksido absorbentais ir padėti mums sumažinti klimato kaitos poveikį, pavyzdžiui, miškų gaisrus, 
audras, sausras ir biologinės įvairovės mažėjimą, tačiau tik tuo atveju, jei jie yra geros būklės. 
Europos Komisija ir valstybės narės privalo aktyviau imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas miškų 
atsparumas.“  

Auditoriai nustatė, kad atsižvelgiant į pagrindines ES politikos sritis sprendžiamos su biologine 
įvairove ir klimato kaita ES miškuose susijusios problemos, tačiau jų poveikis yra ribotas. Pavyzdžiui, 
nors ES medienos reglamentu draudžiama prekiauti neteisėtai paruošta mediena ir medienos 
produktais ES, vis dar vykdoma neteisėta medienos ruoša. Valstybėse narėse yra Reglamento 
vykdymo užtikrinimo trūkumų, be to, dažnai trūksta veiksmingų patikrų, kurias taip pat atlieka 
Komisija. Nuotolinis stebėjimas (žemės stebėjimo duomenys, žemėlapiai ir geografiškai susietos 
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nuotraukos) suteikia daug galimybių ekonomiškai veiksmingai stebėti dideles teritorijas, tačiau 
Komisija juo sistemingai nesinaudoja. 

ES patvirtino keletą strategijų, kuriomis siekiama spręsti prastos ES miškų biologinės įvairovės ir 
išsaugojimo būklės problemas. Tačiau auditoriai nustatė, kad šių miško buveinių išsaugojimo 
priemonių kokybė vis dar kelia problemų. Nepaisant to, kad 85 % saugomų buveinių vertinimų rodo 
blogą arba prastą išsaugojimo būklę, dauguma išsaugojimo priemonių siekiama tik išlaikyti, o ne 
atkurti būklę. Kai kuriuose miško įveisimo projektuose auditoriai atkreipė dėmesį į monokultūros 
klasterius; sumaišius įvairias rūšis padidėtų biologinė įvairovė ir atsparumas audroms, sausroms ir 
kenkėjams.  

Auditoriai daro išvadą, kad kaimo plėtros priemonės turi nedidelį poveikį miškų biologinei įvairovei 
ir atsparumui klimato kaitai iš dalies dėl nedidelių išlaidų miškams (3 % visų kaimo plėtros išlaidų 
praktikoje) ir priemonių koncepcijos trūkumų. Vien tik miškotvarkos plano, kuris yra sąlyga gauti 
EŽŪFKP finansavimą, buvimas suteikia ribotą patikinimą, kad finansavimas bus skirtas aplinkos 
atžvilgiu tvariai veiklai. Be to, remiantis bendra ES stebėsenos sistema neįvertinamas 
miškininkystės priemonių poveikis biologinei įvairovei ar klimato kaitai.  

Bendra informacija  

ES patvirtino tarptautinius susitarimus (JT biologinės įvairovės konvenciją ir Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. bei 15-ąjį darnaus vystymosi tikslą), todėl ji turi laikytis kelių tikslų,  
tiesiogiai susijusių su biologine įvairove miškuose. Be to, ES sutartyje ES raginama siekti tvaraus 
Europos vystymosi. Tačiau 2020 m. Europos miškų būklės ataskaitoje padaryta išvada, kad Europos 
miškų būklė apskritai blogėja; kitos valstybių narių ataskaitos ir duomenys patvirtina, kad ES miškų 
išsaugojimo būklė blogėja.  

2021 m. liepos mėn. Komisija paskelbė savo naują ES miškų strategiją.  

Specialioji ataskaita Nr. 21/2021 „Biologinei įvairovei ir kovai su klimato kaita ES miškuose skirtas 
ES finansavimas. Rezultatai teigiami, tačiau riboti“ paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu).  
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