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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. norāda, ka atmežošana un meža degradācija ir otrs nozīmīgākais globālās sasilšanas 

cēlonis un izraisa apmēram 15 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām pasaulē1; uzsver, ka 

ir svarīgi īstenot pareizas politikas pieejas integrētai un ilgtspējīgai mežu pārvaldībai, lai 

radītu ieguvumus gan saistībā ar oglekli, gan ar oglekli nesaistītus ieguvumus; 

2. atgādina, ka Parīzes nolīgumā ir prasīts visām pusēm rīkoties, lai saglabātu un 

palielinātu SEG piesaistītājus, arī mežus; 

3. norāda, ka, apturot atmežošanu un meža degradāciju un ļaujot mežiem atjaunoties, tiktu 

veikti vismaz 30 % no visiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, kas 

vajadzīgi, lai panāktu, ka globālā sasilšana nepārsniedz 1,5 ˚C2; 

4. norāda, ka atmežošana ir izraisījusi 11 % no visām antropogēnajām siltumnīcefekta 

gāzu emisijām, proti, vairāk nekā visas pasažieru automašīnas kopā; 

5. apstiprina, ka meža apsaimniekošanas veidam ir svarīga nozīme attiecībā uz oglekļa 

bilanci tropos, kā to liecina neseni pētījumi3, kuros norādīts, ka mazāk klaji atmežošanas 

veidi — un ne tikai plaša mežu izciršana, kā tika domāts agrāk, — varētu būt ļoti 

nozīmīgs oglekļa emisiju avots, radot vairāk nekā pusi emisiju; 

6. norāda, ka meža atjaunošana, pašreiz degradētā meža atjaunošana un koku seguma 

palielināšana lauksaimniecības zemēs, veicot agromežsaimniecības pasākumus, ir 

vienīgie pieejamie veidi, kā atbrīvot atmosfēru no oglekļa dioksīda, un tiem piemīt 

ievērojams potenciāls veicināt Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu; 

7. atzīst, ka noziegumu pret mežu — piemēram, nelikumīgas mežizstrādes — aplēstā 

kopējā vērtība4 2016. gadā bija USD 50–152 miljardi (2014. gadā — USD 30–

100 miljardi), un tie sniedz visvairāk ienākumu no visā pasaulē izdarītajiem 

noziegumiem pret vidi; norāda, ka tiem ir liela nozīme organizētās noziedzības 

finansēšanā un ka tie padara būtiski nabadzīgākas valdības, tautas un vietējās kopienas 

neiekasētu ieņēmumu dēļ; 

8. atgādina par pasākumu Bonn Challenge5 (Bonnas uzdevums), kura mērķis līdz 

2030. gadam atjaunot 350 miljonus hektāru degradētas un atmežotas zemes varētu radīt 

ap USD 170 miljardu neto ieguvumu gadā, ko sniegtu ūdensgūtves baseinu aizsardzība, 

lielāka raža un meža produktu pieaugums, un ik gadu varētu piesaistīt līdz pat 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. and Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate (November 2014), Working Paper 385, Centre for Global Development. McKinsey & Company, 

Pathways to a low-carbon economy (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: 

Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve (2013). 
3 Baccini, A. et al., Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss 

(2017). 
4 UNEP, The Rise of Environmental Crime report (2016). 
5 Sk. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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1,7 gigatonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta; 

9. norāda, ka meži ir ne vien būtisks kokmateriālu, pārtikas un šķiedrvielu avots, bet tajos 

arī mājo 80 % pasaules sauszemes sugu, tie ir viens no lielākajiem dažādu ekosistēmu 

pakalpojumu nodrošinātājiem un tiem ir svarīga nozīme globālajā oglekļa aprites ciklā; 

10. uzsver, ka sekundārie meži, kas galvenokārt atjaunojas dabiskā procesā pēc nozīmīgiem 

antropogēniem vai dabiskiem primāro mežu traucējumiem, līdz ar primārajiem mežiem 

arī nodrošina ļoti svarīgus ekosistēmu pakalpojumus un ir vietējo kopienu iztikas un 

kokmateriālu avots; uzskata — tā kā nelikumīga mežizstrāde apdraud arī šo mežu 

pastāvēšanu, ikvienā pasākumā, kas domāts meža apsaimniekošanas pārredzamības un 

pārskatatbildības jautājumu risināšanai, ir jāpievēršas arī sekundārajiem, ne tikai 

primārajiem mežiem; 

11. norāda, ka ir vispāratzīts un netiek apstrīdēts tas, ka tropu mežu pārveide 

lauksaimniecības, plantāciju un citu zemes izmantošanas veidu platībās izraisa būtisku 

sugu, jo īpaši meža speciālistsugu, zaudējumu; 

12. aicina Komisiju ievērot ES starptautiskās saistības, cita starpā saistības, ko tā 

uzņēmusies sakarā ar COP 21, ANO Mežu forumu (UNFF), ANO Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību, Ņujorkas deklarāciju par mežiem un 15. ilgtspējīgas attīstības 

mērķi un jo īpaši 15.2. uzdevumu, proti, veicināt visu meža tipu ilgspējīgu 

apsaimniekošanu, apturēt atmežošanu, atjaunot degradētos mežus un būtiski palielināt 

apmežošanu un meža atjaunošanu līdz 2020. gadam; 

13. īpaši atgādina, ka Savienība ir apņēmusies sasniegt Konvencijā par bioloģisko 

daudzveidību noteikto Aiči mērķi, kas paredz līdz 2020. gadam aizsargāt 17 % no visām 

dzīvotnēm, atjaunot 15 % no degradētajām ekosistēmām un panākt, ka meža platība 

tikpat kā netiek zaudēta vai ka tās zaudējumi ir samazināti vismaz uz pusi; 

14. īpaši atgādina, ka saskaņā ar Ņujorkas deklarāciju par mežiem Savienība ir kopīgi 

uzņēmusies saistības līdz 2020. gadam atjaunot 150 miljonus hektāru degradētas 

ainavas un meža zemes un pēc tam ievērojami palielināt vispārējo atjaunošanas rādītāju, 

panākot, ka līdz 2030. gadam tiek atjaunoti vismaz papildu 200 miljoni hektāru; 

15. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts ilgi gaidītais Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 

pasūtītais priekšizpētes ziņojums par iespējām pastiprināt ES rīcību pret atmežošanu1; 

norāda, ka šajā pētījumā galvenā uzmanība ir pievērsta septiņām ar apdraudējumu mežu 

saistītām precēm, proti, palmu eļļai, sojai, kaučukam, liellopu gaļai, kukurūzai, kakao 

un kafijai, un atzīst, ka ES nepārprotami ir daļa no globālās mežu izciršanas problēmas; 

16. pilnībā apzinās, cik atmežošanas jautājums ir sarežģīts, un uzsver, ka ir svarīgi rast 

globālu risinājumu, pamatojoties uz daudzo dalībnieku kolektīvo atbildību; stingri 

iesaka šo principu ievērot visiem kokmateriālu piegādes ķēdē iesaistītajiem, arī ES un 

citām starptautiskām organizācijām, dalībvalstīm, finanšu institūcijām, ražotājvalstu 

valdībām, pirmiedzīvotājiem un vietējām kopienām, valsts un starptautiskiem 

uzņēmumiem, patērētāju organizācijām un NVO; turklāt pauž pārliecību, ka visiem 

minētajiem dalībniekiem ir jāuzņemas sava loma, koordinējot centienus, lai atrisinātu 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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daudzās nopietnās problēmas saistībā ar atmežošanu; 

17. atzinīgi vērtē to, ka nozīmīgi privātā sektora dalībnieki (kas ļoti bieži ir no ES) ir 

apņēmušies panākt, lai to piegādes ķēdes un investīcijas nebūtu saistītas ar atmežošanu; 

tomēr norāda, ka ES ir jārīkojas atbilstoši problēmai un jāpastiprina privātā sektora 

centieni, ar politiku un piemērotiem pasākumiem izveidojot visiem uzņēmumiem 

kopīgas pamatprasības un vienādojot konkurences apstākļus; uzskata, ka tādējādi tiktu 

stimulēta saistību uzņemšanās, radīta uzticēšanās un panākts, ka uzņēmumi izrāda 

lielāku atbildību par savām saistībām; 

18. norāda, ka ir sākta sabiedriskā apspriešana par Kokmateriālu regulas darbības jomā 

iekļaujamo izstrādājumu klāstu; uzskata, ka iespēja anketā izvēlēties variantu, kas 

paredz regulas darbības jomas samazināšanu, nav pamatota, ņemot vērā, ka pašreizējā 

regulas darbības jomā zeļ un plaukst nelikumīga tirdzniecība; turklāt norāda, ka Eiropas 

kokapstrādes nozaru konfederācija pozitīvi vērtē Kokmateriālu regulas darbības jomas 

paplašināšanu, tajā ietverot visus koka izstrādājumus; 

19. norāda — 2016. gadā pārskatot ES Kokmateriālu regulu (SWD(2016)0034), nebija 

iespējams izvērtēt, vai dalībvalstu noteiktās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 

atturošas, jo līdz šim piemēroto sankciju skaits ir bijis ļoti neliels; izsaka šaubas par to, 

ka dažas dalībvalstis piemēro kritēriju “valsts ekonomiskie apstākļi” sankciju 

noteikšanai, ņemot vērā šā nozieguma starptautisko aspektu un to, ka tas ir atzīts par 

visā pasaulē svarīgāko noziegumu pret vidi; 

20. norāda, ka ir konstatēts — meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības 

(FLEGT) eksporta licences pieļauj nelikumīgi iegūta koka un likumīgi iegūtu 

kokmateriālu kombinēšanu un šāds koks līdz ar to var tikt eksportēts uz ES kā atbilstošs 

ES Kokmateriālu regulas prasībām1; 

21. aicina Komisiju atjaunot ES Kokmateriālu regulas norādījumus par konflikta zonās 

iegūtiem kokmateriāliem un iesaka pieņemt detalizētākus riska mazināšanas pasākumus, 

lai uzlabotu regulas izpildi, tostarp prasību nozares dalībniekiem, kas importē 

kokmateriālus no konflikta skartām vai augsta riska zonām, veikt pastiprinātu pienācīgu 

pārbaudi, kukuļošanas apkarošanas noteikumu iekļaušanu līgumos ar piegādātājiem, 

atbilstības nodrošināšanas noteikumu īstenošanu korupcijas apkarošanas jomā, finanšu 

pārskatu revīziju un korupcijas novēršanas revīzijas; 

22. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā īstenot un izpildīt ES Kokmateriālu regulu un 

minēto regulu attiecināt uz visiem produktiem, kuri ir gatavoti vai kurus var gatavot no 

koka un kuri satur vai var saturēt koku; uzsver prasību veikt atbilstīgu un efektīvu 

kontroli, tostarp kontrolēt sarežģītas piegādes ķēdes un importu no ražotājvalstīm, un 

prasa paredzēt stingras un atturošas sankcijas visiem ekonomikas dalībniekiem, ņemot 

vērā, ka tas ir starptautisks noziegums, kas dod lielākos ienākumus no visiem 

                                                 
1 Vides izmeklēšanas aģentūras (EIA) un Indonēzijas Meža uzraudzības tīkla (Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan) 2014. gada ziņojumā Permitting Crime Report konstatēts, ka daži kokmateriālu likumīguma 

nodrošināšanas sistēmu (TLAS) licenci saņēmušie uzņēmumi ir iesaistīti nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 

legalizācijā, kombinējot nelikumīgi iegūtu koku ar likumīgi iegūtiem kokmateriāliem. Patlaban šie kokmateriāli 

var tikt eksportēti uz ES kā FLEGT licencēti kokmateriāli. Pieejams vietnē 

http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, primary source 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
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noziegumiem pret vidi; 

23. norāda, ka pastāv kopienu mežsaimniecības / kolektīvo paražu īpašumtiesību modeļi, 

kas var nest dažādus ieguvumus1, tostarp apmežotās platības un pieejamo ūdens resursu 

pieaugumu, nelikumīgas mežizstrādes samazināšanos, piemērojot skaidrus noteikumus 

par piekļuvi kokmateriāliem, un stabilu meža uzraudzības sistēmu; ierosina, ka šis 

jautājums būtu vairāk jāpēta un jāsniedz lielāks atbalsts, palīdzot izstrādāt tiesisko 

regulējumu kopienu mežsaimniecības jomā; 

24. uzsver, ka kopienu īpašumtiesību atzīšana, piemēram, konstitūcijā, ne vienmēr tiek 

piemērota praksē2 un ka ES tāpēc būtu jāveic aktīva pārbaude, lai nodrošinātu 

īpašumtiesību ievērošanu, gan saistībā ar brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem 

(BPN), gan atsevišķiem ES attīstības finansējuma piešķiršanas gadījumiem; 

25. atgādina, ka Komisijai līdz 2018. gada 27. novembrim jāiesniedz Parlamentam un 

Padomei ziņojums par to, kā darbojas Pārredzamības direktīva (Direktīva 2013/50/ES), 

ar kuru tika ieviesta prasība atklāt informāciju par tādu biržā kotētu un lielu biržā 

nekotētu uzņēmumu maksājumiem valdībām, kuri nodarbojas ar kalnrūpniecību un ir 

iesaistīti primāro mežu (dabisko un daļēji dabisko) izciršanā; turklāt norāda, ka kopā ar 

šo ziņojumu būtu jāiesniedz tiesību akta priekšlikums; ņemot vērā iespējamu 

pārskatīšanu, aicina Komisiju apsvērt iespēju šo pienākumu attiecināt arī uz citām 

rūpniecības nozarēm, kas ietekmē mežus, un uz citiem meža tipiem, nevis tikai 

primārajiem mežiem; 

26. prasa, lai ES saglabātu savu apņemšanos intensīvāk risināt pašreizējās sarunas par 

FLEGT BPN; uzsver, ka ir jānodrošina, lai koncesijas, kas piešķirtas korupcijas ceļā vai 

nelikumīgi, netiktu legalizētas, noslēdzot nolīgumus vai pieņemot tiesību aktus, lai 

tiesību akti un minētie nolīgumi atbilstu starptautiskajām tiesībām un saistībām vides un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzības, cilvēktiesību un ilgtspējīgas attīstības jomā, lai 

saskaņā ar tiem tiktu veikti atbilstīgi pasākumi mežu saglabāšanai un ilgtspējīgai 

apsaimniekošanai, tostarp vietējo kopienu un pirmiedzīvotāju tiesību aizsardzība, 

atzīstot viņu īpašumtiesības un paražu tiesības, un ka ar tiem tiktu risinātas problēmas, 

kas raksturīgas kokmateriālu produktu pasaules tirdzniecībā, piemēram, saistībā ar 

konflikta zonās iegūtiem kokmateriāliem un kokmateriāliem, kuri iegūti, izcērtot mežus 

zemes izmantošanas maiņas nolūkā; 

27. aicina Komisiju un dalībvalstis koordinēt līdzekļu došanas politiku un nodrošināt, ka 

saskaņā ar šo politiku attīstībai piešķirtais finansējums netiek izmantots, lai veiktu 

neskartu tropu mežu rūpniecisko izciršanu; prasa apturēt finansējuma piešķiršanu 

visiem projektiem, attiecībā uz kuriem tiek pamatoti apgalvots, ka notiek šāda izciršana, 

līdz šie apgalvojumi tiek apgāzti vai tiek veikti korektīvi pasākumi; 

28. aicina ES atbalstīt ar mežiem bagāto jaunattīstības valstu iniciatīvas, kuru mērķis ir 

kompensēt tādas lauksaimniecības prakses un kalnrūpniecības darbību neiegrožotu 

                                                 
1 ClientEarth pētījums par Nepālu, pieejams vietnē https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-

community-forests-in-nepal/ 
2 Nesens gadījums (DG DEVCO finansētais WaTER projekts) bija saistīts ar Kenijas Ogiek un Sengwer 

pirmiedzīvotāju īpašumtiesību pārkāpšanu, neraugoties uz to, ka viņu tiesības uz zemi ir atzītas konstitūcijā, 

konkrēti tās 63. panta 2. punkta d) apakšpunktā, un 2016. gada Kopienu zemes aktā. 
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izplešanos, kuras negatīvi ietekmē mežu apsaimniekošanu un pirmiedzīvotāju iztiku un 

kultūras integritāti un atstāj postošas sekas uz lauksaimnieku sociālo stabilitāti un 

uztursuverenitāti; 

29. norāda, ka FLEGT procesam būtu jānovērš ražotājvalstīs notiekošās atmežošanas 

pamatcēloņi, to starpā nenodrošinātas zemes īpašumtiesības, vāja tiesībaizsardzība un 

vāja pārvaldība; 

30. prasa, lai ES dialogā ar jaunattīstības valstīm, kas ir bagātas ar mežiem, pievērstu 

uzmanību nepieciešamībai ieviest atbilstīgas kompensācijas shēmas un programmas 

vietējām kopienām, kuras ir piespiedu kārtā pārvietotas un kurām liegta pieeja zemei un 

resursiem, ko tās izmantojušas saskaņā ar paražu tiesībām, un visās situācijās, kad nav 

saņemta to iepriekšēja un apzināta piekrišana; 

31. prasa ES kā BPN papildelementu izstrādāt šo nolīgumu izpildes kontrolei paredzētus 

tiesību aktus, līdzīgi kā tas ir ES Kokmateriālu regulas gadījumā, kura attiecas gan uz 

uzņēmumiem, gan uz finanšu iestādēm, un pārskatīt spēkā esošo BPN darbību praksē, 

lai nodrošinātu, ka valsts kokmateriālu likumības nodrošināšanas sistēmas kopīgais 

novērtējums darbojas atbilstoši aprakstam BPN un ka nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 

legalizāciju var izslēgt; ar bažām norāda, ka ES, lai gan ir reglamentējusi kokmateriālu, 

zivju un konflikta zonās iegūtu izrakteņu piegādes ķēdes — un tas ir atzīstami —, nav 

vēl reglamentējusi ar apdraudējumu mežam saistītu lauksaimniecības preču piegādes 

ķēdes; mudina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus īstenot Kokmateriālu 

regulu, lai labāk novērtētu tās efektivitāti; 

32. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt procesu, kas būtu jāsāk, ja BPN partnervalstī 

izceļas konflikts, cita starpā izveidojot neatkarīgu komisiju, kam būtu jānovērtē ar 

konflikta zonās iegūtiem kokmateriāliem saistītais risks un nepieciešamība apturēt BPN 

jebkurā sarunu posmā, ja ir pierādījumi, ka ienākumi no kokmateriālu tirdzniecības 

veicina konfliktu; 

33. aicina Komisiju panākt saskaņotību un veicināt sinerģiju starp kopējo lauksaimniecības 

politiku (KLP) un citiem ES politikas virzieniem, kā arī nodrošināt, lai visi politikas 

virzieni tiktu īstenoti saskaņā ar programmām, kuru mērķis ir novērst atmežošanu 

jaunattīstības valstīs, tostarp REDD+; aicina Komisiju nodrošināt, ka ar apdraudējumu 

mežam saistītu preču imports nesaņem tiešu vai netiešu atbalstu saskaņā ar turpmāko 

ES pārtikas un lauksaimniecības politiku; aicina Komisiju mudināt vairāk nodarboties 

ar agromežsaimniecību un meža atjaunošanu gadījumos, kad tas būtu lietderīgi; aicina 

Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai ar atmežošanu saistītās vides problēmas tiktu 

risinātas arī saistībā ar mērķiem, kas noteikti ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 

2020. gadam, kurai vajadzētu būt šajā jomā īstenotās Savienības ārējās darbības 

neatņemamam elementam; 

34. uzskata, ka apsekošanai, arī izmantojot satelītu un ģeotelpiskās tehnoloģijas, ir izšķirīga 

nozīme pārredzamas un pārskatatbildīgas mežu apsaimniekošanas nodrošināšanā un 

mērķtiecīgu apmežošanas, meža atjaunošanas un ekoloģisko koridoru izveidošanas 

stratēģiju īstenošanā; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt tehnisko un finansiālo 

palīdzību ar mežiem bagātām jaunattīstības valstīm, lai tām palīdzētu rūpīgi apsekot 

mežus, arī atbalstot sadarbīgās apsekošanas projektus, kurus kopīgi īsteno NVO, 

mežsaimniecības organizācijas, zinātnieki un vietējie eksperti; 
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35. norāda, ka vairāk nekā puse no saražotajām un pasaules tirgū eksportētajām precēm ir 

nelikumīgā mežizstrādē iegūti produkti1 un ka vairāk nekā 80 % mežu izciršana ir 

notikusi lauksaimniecības (gan komerciālās, gan naturālās) izplešanās dēļ2; turklāt 

norāda, ka ES lielā gaļas patēriņa dēļ veiktais barības un proteīnu (piemēram, sojas) 

imports, kā apstiprināts nesenā pētījumā, ES kakao un palmu eļļas imports, finanšu 

plūsma uz nozarēm, kas veicina atmežošanu un meža degradāciju, ES biodegvielas 

patēriņš un aizvien lielākais pieprasījums pēc meža biomasas un kokmateriāliem, arī 

enerģijas vajadzībām, nozīmīgi veicina atmežošanu un meža degradāciju3; 

36. prasa ES noteikt saistošu regulējumu, lai nodrošinātu, ka visu lauksaimniecības preču 

importētāju piegādes ķēdes ir izsekojamas līdz pat izejvielas izcelsmei; norāda, ka 

jaunās tehnoloģijas, piemēram, blokķēdes tehnoloģija, var tikt izmantotas preču 

izcelsmes izsekošanai, un uzsver, ka to var izmantot, lai palielinātu pārredzamību 

attiecībā uz dažādu preču izcelsmi un praktiski izskaustu meža degradāciju un 

atmežošanu no piegādes ķēdēm; 

37. aicina Komisiju izstrādāt sertifikācijas shēmu ilgtspējīgi ražotiem un ar atmežošanu 

nesaistītiem produktiem, kas nonāk ES tirgū; 

38. attiecībā uz palmu eļļu atzīst pašreizējo sertifikācijas shēmu pozitīvo devumu, tomēr ar 

nožēlu konstatē, ka RSPO, ISPO, MSPO un citas atzītas galvenās sertifikācijas shēmas 

nenodrošina efektīvu aizliegumu saviem dalībniekiem pārvērst lietusmežus vai kūdrājus 

par palmu plantācijām; tāpēc uzskata, ka šīs galvenās sertifikācijas shēmas nenodrošina 

siltumnīcefekta gāzu emisiju efektīvu samazināšanu plantāciju ierīkošanas un darbības 

laikā, un tādējādi tās nav spējušas novērst milzīgus meža un kūdrāju ugunsgrēkus; 

aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek veikta šo sertifikācijas shēmu neatkarīga revīzija un 

uzraudzība, lai garantētu, ka ES tirgū laistā palmu eļļa atbilst visiem nepieciešamajiem 

standartiem un ir ražota ilgtspējīgi; norāda, ka palmu eļļas nozares ilgtspējas jautājumu 

nevar atrisināt tikai ar brīvprātīgiem pasākumiem un politikas virzieniem, bet ir 

jānosaka saistoši noteikumi un obligāta sertifikācijas shēma arī attiecībā uz palmu eļļas 

ražošanas uzņēmumiem; 

39. atgādina par savu 2017. gada 4. aprīļa rezolūciju par palmu eļļu un lietusmežu 

izciršanu4, kurā cita starpā atzīts, ka 73 % no visā pasaulē iznīcināto mežu platībām ir 

meži, kas izcirsti, lai atbrīvotu zemi lauksaimniecības preču ražošanas vajadzībām, un 

40 % no izcirstajām platībām meži ir iznīcināti, lai ierīkotu eļļas palmu lielapjoma 

monokultūras plantācijas, un ka ES ir viena no lielākajām to produktu importētājām, kas 

iegūti atmežošanas rezultātā; turklāt atgādina par Parlamenta grozījumiem Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā, paredzot līdz 2021. gadam pakāpeniski izbeigt stimulu 

piešķiršanu palmu eļlas izmantošanai transportlīdzekļu degvielas ražošanā; 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Priekšizpēte par iespējām pastiprināt ES rīcību pret atmežošanu (Eiropas Komisija) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0098. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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40. aicina Komisiju veikt pasākumus saistībā ar iepriekšminēto rezolūciju par palmu eļļu un 

lietusmežu izciršanu, ieviešot ilgtspējas kritērijus palmu eļļai un to saturošiem 

izstrādājumiem, kas tiek ievesti ES tirgū, un vienotu sertifkācijas shēmu un uzlabojot 

importētās palmu eļļas izsekojamību; 

41. mudina Komisiju un visas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, strādāt pie tā, lai visā 

ES tiktu īstenotas saistības līdz 2020. gadam panākt, ka tiek izmantota vienīgi sertificēta 

ilgtspējīgi ražota palmu eļļa, un tādēļ cita starpā parakstīt un īstenot Amsterdamas 

deklarāciju “Ceļā uz to, lai izbeigtu mežu izciršanu, ko izraisa lauksaimniecības preču 

piegādes ķēdes Eiropas valstīm”, un strādāt pie tā, lai nozares uzņemtos saistības, šajā 

nolūkā cita starpā parakstot un īstenojot Amsterdamas deklarāciju “Atbalsts pilnībā 

ilgtspējīgas palmu eļļas piegādes ķēdes izveidei līdz 2020. gadam”; 

42. uzskata, ka centieniem apturēt atmežošanu ir jāietver palīdzība un atbalsts pastāvošās 

aramzemes izmantošanai visefektīvākajā veidā, līdztekus īstenojot viedo ciematu pieeju; 

atzīst, ka agroekoloģiskajai praksei piemīt liels potenciāls ekosistēmas funkciju un 

noturības nostiprināšanā, izmantojot dažādus, sevišķi daudzveidīgus stādījumus, 

agromežsaimniecību un permakultūras paņēmienus, kas ir svarīgi arī tādām kultūrām kā 

eļļas palmas, kakao vai kaučuka koki, kā arī sniedz papildu ieguvumus sociālo rezultātu, 

produkcijas dažādošanas un ražīguma ziņā, nepārvēršot vēl vairāk meža platības 

aramzemē; 

43. aicina ES nodrošināt, ka īstenotie pasākumi un tiesiskais regulējums nerada nepamatotu 

slogu maziem un vidējiem ražotājiem un netraucē to piekļuvei tirgiem un iespējai 

nodarboties ar starptautisko tirdzniecību; 

44. aicina Komisiju izrādīt politisko gribu un uzņemties līderes lomu, apņemoties pēc 

iespējas drīz un pirms pašreizējā Komisijas pilnvaru termiņa beigām izstrādāt vērienīgu 

ES rīcības plānu attiecībā uz atmežošanu un meža degradāciju, plānā iekļaujot 

konkrētus reglamentējošus pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka ar ES saistītas piegādes 

ķēdes vai finanšu darījumi neizraisa atmežošanu, meža degradāciju vai cilvēktiesību 

pārkāpumus jaunattīstības valstīs; 

45. prasa, lai šāds likumdošanas pasākums ietvertu obligātas pienācīgas pārbaudes prasības 

to nozares dalībnieku ķēdē, kuri izmanto ar apdraudējumu mežam saistītas preces, un 

finanšu iestāžu pienākumu rīkoties, lai novērstu risku, ka finanšu investīciju rezultātā 

notiek atmežošana; 

46. uzsver, ka Savienības tirdzniecības sarunām ir jāatbilst Savienības saistībām rīkoties, lai 

samazinātu atmežošanu un meža degradāciju un palielinātu meža oglekļa uzkrājumus 

jaunattīstības valstīs; 

47. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā izmantot pašreizējos diplomātiskos un iestāžu 

procesus un dialogus, lai mudinātu valstis, kas apstrādā un/vai importē nozīmīgus tropu 

kokmateriālu apjomus — it īpaši, ja minētie kokmateriāli pēc tam tiek eksportēti uz 

ES —, piemēram, Ķīnu un Vjetnamu, pieņemt efektīvus tiesību aktus, kuros būtu 

aizliegts importēt nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un pieprasīts, lai nozares dalībnieki 

veiktu pienācīgu pārbaudi, kas pielīdzināma ES Kokmateriālu regulas prasībām. 
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