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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Meža aizsardzība un meža informācija ES —
gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām”; uzsver ciešo saikni starp mežsaimniecību 
un lauksaimniecību, jo šīs abas jomas lielā mēra skar minētā parādība; uzskata, ka ES 
mežu stratēģija ir jāstiprina ar mērķi uzlabot mežu apsaimniekošanu un saglabāšanu, ka 
šādai stratēģijai jāattiecas gan uz mežu aizsardzību, gan ilgtspējīgu koksnes resursu 
izmantošanu, jo meži palīdz novērst klimata pārmaiņas un risināt jaunos uzdevumu, un ka 
šādas stratēģijas mērķim jābūt mežu augsta līmeņa pretestībai;

2. norāda, ka atbilstoši subsidiaritātes principam mežu politikai joprojām jābūt galvenokārt 
dalībvalstu atbildības jomai, kuru papildus atbalsta Eiropas Savienība; norāda uz 
nepieciešamību pasākumus īstenot atbilstošā līmenī — vietējā, reģionālā, dalībvalstu vai 
Eiropas Savienības līmenī; uzsver, ka šāda pamatstratēģija sekmētu dalībvalstu un 
Kopienas pasākumu koordinēšanu un uzlabotu Eiropas Savienības tēlu starptautiskajās 
sarunās par klimata pārmaiņu novēršanu;

3. uzskata, ka Eiropas Savienībai jārīkojas, lai atbalstītu, koordinētu un papildinātu 
dalībvalstu iniciatīvas mežu politikas jomā, ņemot vērā atšķirīgos apstākļus dalībvalstīs, 
un ka šī politika jāievieš ar mērķi nodrošināt ilgspējīgu mežu nozares attīstību, uzlabot 
Eiropas pilsoņu dzīves kvalitāti un sekmēt lauku teritoriju attīstību, izveidojot saskaņotu 
struktūru  visiem labumiem un pakalpojumiem, ko mežs sniedz ekonomikas, sociālajā, 
kultūras un vides jomā;

4. norāda, ka klimata pārmaiņām būs atšķirīga ietekme uz dažādu veidu mežiem Eiropā, 
tādēļ pielāgošanās un seku mazināšanas stratēģijas jādefinē reģionālā un vietējā līmenī, tās 
koordinējot Savienības līmenī, ja attiecīgajā gadījumā Kopienas rīcībai ir vērā ņemama 
pievienotā vērtība; uzskata, ka šajās stratēģijās uzmanība jāpievērš reģionos atšķirīgajiem 
apstākļiem, kas skar mežu nozari, un jo īpaši jāņem vērā dažādas iespējas un draudi mežu 
videi Eiropas ziemeļu un dienvidu daļā;

5. atzīmē, ka meži sedz 45 % Eiropas Savienības teritorijas, ka meži kopā ar primārās uz 
koksnes resursiem balstītās rūpniecības uzņēmumiem nodrošina aptuveni 2,5 miljonus 
darbavietu un EUR 300 miljardu lielu apgrozījumu, ka meži nav svarīgi tikai vides ziņā, 
bet tie arī veicina sociālo un ekonomikas mērķu sasniegšanu, piemēram, saistībā ar 
koksnes nodrošināšanu, vispārējo dzīves apstākļu uzlabošanu, lauksaimniecības kultūru 
un attīstošos lauku teritoriju aizsardzību un ka meži ir svarīgs ieņēmumu avots ne tikai 
lauku kopienām, bet arī dalībvalstu ekonomikai, jo ieņēmumi tiek gūti no ilgspējīgas 
koksnes ieguves un ar mežsaimniecību, medniecību, zvejniecību, tūrismu un ogu lasīšanu 
saistītām darbībām, turklāt atzīmē, ka mežiem ir būtiska nozīme aizsardzībā pret mežu 
ugunsgrēkiem un sausumiem, pārtuksnešošanos un augsnes eroziju;

6. uzskata, ka mežsaimniecība ir lielā mērā saistīta ar lauksaimniecību, jo Eiropā lielākā daļa 
mežu īpašnieku ir arī lauksaimnieki; tomēr atzīst, ka mežsaimniecība ir neatkarīga lauku 
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ekonomikas nozare, jo īpaši tajos apvidos, kuros nevar nodarboties ar lauksaimniecību vai 
kuri ir īpaši nozīmīgi dabas saglabāšanai un atpūtai;

7. uzsver, ka, tā kā tiesību akti mežu jomā skar miljoniem mazo mežu īpašnieku, mežu 
politikai vienmēr būtu jālīdzsvaro īpašnieku īpašumtiesības ar prasībām par sabiedrisko 
preču piegādāšanu;

8. uzskata, ka lauksaimniecība un mežsaimniecība var darboties integrēti, ka ražošanas 
aspekti ir būtiski, taču tie nav pretrunā ne mežu aizsardzībai, ne citiem ieguvumiem, ko 
meži sniedz, un ka ir jāsaglabā pienācīgs līdzsvars starp šīm abām nozarēm, un 
jānodrošina mijiedarbība starp tām, piemēram, efektīvāk piešķirot pieejamos līdzekļus; 
norāda, ka mežu aizsardzība kalpo dažādiem politikas mērķiem; norāda, ka lielākā daļa 
Eiropas pasākumu saistībā ar mežsaimniecību pašreiz tiek finansēti no KLP otrā pīlāra 
līdzekļiem un ka tādēļ ES finansējums lauksaimniecībai jāturpina vismaz iepriekšējā 
līmenī, turklāt šajā jomā būtu jāmeklē arī citi instrumenti;

9. norāda, ka meži ir galvenā oglekļa piesaistītājsistēma un tādēļ tiem ir būtiska nozīme cīņā 
pret klimata pārmaiņām; tādēļ uzskata, ka Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi sākt kopēju 
stratēģiju, lai apkarotu tādus faktorus kā ugunsgrēki un gaisa piesārņojums, kuri izraisa 
mežu vides pasliktināšanos;

10. atzīmē, ka klimata pārmaiņas spēcīgi ietekmē lauksaimniecību un meža ekosistēmas un šo 
pārmaiņu izraisīto dabas parādību skaits, biežums, nodarītie postījumi un intensitāte 
nepārtraukti pieaug, jo kaitējums mežiem, ko rada, piemēram, mežu ugunsgrēki un 
kaitēkļi, kā arī vērienīga un nekontrolēta mežu izciršana, notiek daudzviet pasaulē; tomēr 
norāda, ka saskaņā ar pētījumu par mežu stāvokli 2007. gadā mežu platība Eiropā pēdējo 
15 gadu laikā ir palielinājusies par aptuveni 13 miljoniem hektāru; atzīmē, ka mežiem ir 
svarīga nozīme ūdens caurteces regulēšanā, ūdens kvalitātes garantēšanā, avotu 
aizsardzībā, ainavas saglabāšanā, augsnes auglības saglabāšanā un aizsardzībā pret 
augsnes eroziju (jo īpaši kalnu reģionos) un pārtuksnešošanos (jo īpaši sausajos reģionos), 
un visiem šiem aspektiem ir saikne ar lauksaimniecību;

11. norāda, ka lauksaimniecības saglabāšanai un attīstībai būtiska ir sugu daudzveidība un ka 
mežiem ir galvenā nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas problēmas risināšanā; 
uzsver, ka bioloģiskā daudzveidība, ko garantē mežu ekosistēmas, un šo ekosistēmu 
ekoloģiskās funkcijas tiek uzskatītas par cilvēces matojuma daļu;

12. uzsver, ka jāatjaunina 1998. gada ES Mežu stratēģija un 2006. gada Mežu rīcības plāns, 
tajos iekļaujot klimata pārmaiņu dimensiju un plašākus mežu aizsardzības jautājumus;

13. uzskata, ka mežu aktīvai apsaimniekošanai ir svarīga nozīme „ES 2020” stratēģijas 
īstenošanā un ka tā ir šīs stratēģijas nozīmīgs elements, jo veicina izaugsmi un rada 
darbavietas, kā arī tai ir svarīga nozīme ES Enerģētikas stratēģijas īstenošanā, un ka 
mežiem ir liels, pašreiz pietiekami neizmantots potenciāls kā atjaunojamās enerģijas 
avotam un dabīgi atjaunojamu materiālu ražotājam; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu sākt publisku apspriešanos par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozīmi 
klimata pārmaiņu novēršanas mērķu sasniegšanā;

14. aicina Komisiju ierosināt veidus, kā optimizēt oglekļa emisiju samazināšanu, aizstājot 
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ražojumus un būvmateriālus, kuru izgatavošana rada lielas oglekļa emisijas, un 
optimizējot oglekļa piesaisti, palielinot koksnes izmantošanu; uzskata, ka mežu iekļaušana 
Kopienas ES ETS palielina mežsaimniecības nozares ieguldījumu klimata pārmaiņu 
novēršanā, šai nozarei nodrošinot piekļuvi oglekļa kreditēšanas tirgus mehānismiem;

15. norāda, ka Komisijai steidzami jānovērš to tiesību aktu mērķu neatbilstība, kuri skar 
mežsaimniecības un lauksaimniecības politiku; aicina saskaņot ne tikai dažādus ES 
politikas virzienus, jo īpaši attiecībā uz mežsaimniecību un lauksaimniecību, bet arī 
atjaunojamo enerģijas resursu, bioloģiskās daudzveidības, rūpniecības, pētniecības un 
stratēģijas „ES 2020” politikas virzienus;

16. atgādina, ka lauksaimnieki veicina mežu resursu palielināšanos, stādot kokus, ieviešot 
noslāņotas agromežsaimniecības sistēmas vai apmežojot sliktā stāvoklī esošas vai 
efektīvai lauksaimniecības darbībai nepiemērotas teritorijas, kā arī veicinot konkrētu 
aizsardzības sistēmu izveidi un nosakot izturīgas sugas; uzskata, ka Eiropas Savienībai ar 
dalībvalstu lauku attīstības programmu starpniecību jāturpina atbalstīt mežu stādīšana, 
vienlaicīgi pārliecinoties, ka šīs iniciatīvas netraucē tirgus darbību;

17. uzskata, ka mežu īpašniekiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš savvaļas sugām, kuras 
dabiski iederas īpašajos biotopos, ko veido meži, jo tas palīdz saglabāt bioloģisko 
daudzveidību;

18. uzskata, ka koordinēšanai un finansēšanai jānotiek ES līmenī, ņemot vērā nepieciešamību 
pēc efektīviem pētījumiem par meža ekosistēmu aizsargspējām, prognozējošiem 
pētījumiem un pētījumiem par stratēģijām klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai 
attiecībā uz visu mežsaimniecības un koksnes ražošanas nozari;

19. uzskata, ka meži ražo augstvērtīgas sabiedriskās preces, par kurām tirgus atlīdzība līdz 
šim nav bijusi pietiekama, un ka Eiropas Savienībai ar piemērotiem finanšu instrumentiem 
ir jānodrošina mežu īpašniekiem atbalsts, informācija un stimuli, kompensējot viņiem par 
centieniem veikt pasākumus mežu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai;  atgādina 
Parlamenta nostāju par nepieciešamību pēc atbilstoša līmeņa finansējuma ES mežu 
pasākumiem, lai varētu atalgot lauksaimniekus un mežsaimniekus par šo sabiedrisko 
preču piegādi, tostarp par to, ka viņi ņem vērā ar koksnes izmantošanu saistīto 
uzglabāšanas un aizstāšanas ietekmi; uzsver, ka šādi Eiropas stimulējošie mehānismi 
nedrīkst traucēt kokmateriālu, papīra, celulozes un enerģijas ražošanas tirgus 
nevainojamai darbībai;

20. uzskata, ka Eiropas Savienība var atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu pasākumus, 
lai noteiktu paraugprakses pamatnostādnes, lai uzlabotu mežu spēju pretoties klimata 
pārmaiņu ietekmei, un ka šādas pamatnostādnes ir jāpielāgo mežu īpašnieku un vietējo 
kopienu vajadzībām un tām jābalstās uz ilgtspējīgas pārvaldības principiem; uzsver, ka 
pārmērīga reglamentēšana samazinās koksnes izstrādājumu konkurētspēju salīdzinājumā 
ar neatjaunojamiem un energoietilpīgiem materiāliem, piemēram, plastmasu, alumīniju un 
betonu un tādēļ ES būs grūtāk sasniegt klimata mērķus;

21. uzskata, ka ir jāuzlabo un jāveicina mežu īpašnieku organizāciju darbība, lai īstenotu 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, jo tas ir galvenais līdzeklis, lai līdzsvarotu daudzo 
preču un pakalpojumu piegādes, ko mežs var sniegt, vienlaicīgi nodrošinot pamatu, lai 
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varētu pielāgoties klimata pārmaiņām, un ka šīm organizācijām arī jāuzlabo pašreiz 
neizmantotās koksnes potenciāls un jāstiprina mežu īpašnieku tirgus pozīcija koksnes 
tirdzniecības ķēdē; uzskata, ka Eiropā ir jāveicina mežu īpašnieku organizāciju tīkla 
veidošana, lai sekmētu informācijas un paraugprakses apmaiņu un saskaņotu piegādes;

22. uzskata, ka ES jāatbalsta ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, finansējot šādu 
apsaimniekošanu veicinošus Savienības nozīmes mežsaimniecības pasākumus, un ka ir 
jāveicina meža apsaimniekošanas struktūru izveide, jo īpaši reģionos, kuriem raksturīgi 
mazi meži, un tādēļ īpaša uzmanība jāpiešķir šajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, 
kuri vairumā gadījumu ir mazie un vidējie uzņēmumi un kuri ir jāmudina veikt 
modernizēšanu un restrukturizēšanu, lai tie varētu stāties pretī jaunajiem uzdevumiem, ko
rada klimata pārmaiņas, cīņa pret nelegālu izciršanu, ekonomikas krīze un konkurence 
starptautiskā tirgū;

23. tāpat uzsver lauksaimnieku svarīgo nozīmi mežu ugunsgrēku profilaksē; tādēļ uzskata par 
nepieciešamu nodrošināt, ka lauksaimniecība saglabā savu vietu kā būtiska nodarbe, lai 
novērstu ražošanas apturēšanu un iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku teritorijās, jo tas 
varētu ievērojami pasliktināt situāciju saistībā ar mežu ugunsgrēkiem;

24. norāda, ka ilgstošs sausums, kas ir klimata pārmaiņu sekas, aizvadītajos gados ir veicinājis 
meža ugunsgrēku skaita palielināšanos atsevišķās dalībvalstīs; atgādina par saviem 
ieteikumiem saistībā ar mežu ugunsgrēkiem, kas jau pausti atzinumā par dabas un cilvēka 
izraisīto katastrofu novēršanu, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību pēc dalībvalstu 
solidaritātes, ieguvumiem no Eiropas darba grupas un Eiropas datubāzes, kurā apkopoti 
dati par ekonomikas un sociālajām katastrofām, tostarp precizētas paaugstināta riska 
teritorijas; atgādina, cik svarīgi ir mežu stādīšanas un atjaunošanas projektos priekšroku 
dot vietējām sugām, sugu daudzveidībai un jaukta tipa mežiem;  tāpat atgādina savus 
ierosinājumus saistībā ar Eiropas Solidaritātes fonda darbības uzlabošanu un 
nepieciešamību palielināt darbības jaudu un koordinēšanu starp dažādiem Kopienas 
instrumentiem dabas katastrofu novēršanas jomā;

25. vērš uzmanību uz papildu grūtībām, ar ko saskaras salas un attālākie reģioni cīņā ar 
ugunsgrēkiem; prasa nodrošināt īpašu attieksmi pret šiem reģioniem, piemērojot dažādus 
pieejamos finanšu instrumentus, tostarp Solidaritātes fondu;

26. uzsver, ka klimata pārmaiņu seku mazināšanai nepieciešams ieviest pasākumus 
ieguldījumu finansiālās stabilitātes sekmēšanai mežsaimniecībā, piemēram, nodrošinot 
palīdzību apdrošināšanas jomā;

27. atbalsta ES līmeņa pasākumus saistībā ar mežu uzraudzības sistēmas izveidi, informācijas 
nodrošināšanu par mežiem, jo tas varētu palīdzēt uzlabot mežu apsaimniekošanu, un gan 
biotisku, gan abiotisku draudu pārnacionālu uzraudzību.
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