
AD\837268LV.doc PE445.989v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2010/2106(INI)

12.11.2010

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par Komisijas Zaļo grāmatu „Meža aizsardzība un meža informācija ES —
gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām”
(2010/2106(INI))
Atzinumu sagatavoja: Lena Ek



PE445.989v02-00 2/8 AD\837268LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\837268LV.doc 3/8 PE445.989v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā augoši koki izolē no atmosfēras oglekli un ir nozīmīgs oglekļa plūsmu avots un 
krātuve un tā kā pieaug Eiropas mežu platība, tiek lēsts, ka šobrīd Eiropā oglekļa 
daudzums mežu biomasā pieaug ar ātrumu 116 miljoni MT gadā;

B. tā kā saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) datiem saglabājas 
ilgtermiņa tendence pieaugt mežu platībām Eiropas Savienībā;

C. tā kā Eiropas mežu un citu meža zemju kopējā platība ir 177 miljoni hektāru, aizņemot 
42 % no tās sauszemes teritorijas;

D. tā kā Eiropā ievērojami atšķiras dažādo mežu reģionu dabas apstākļi — no subarktiskā 
līdz Vidusjūras klimatam un no Alpu joslas līdz zemienēm, ieskaitot applūstošos 
līdzenumus un deltas;

E. tā kā meži nodrošina iztiku miljoniem strādnieku, uzņēmēju un mežu īpašnieku un dod 
ievērojamu ieguldījumu saimnieciskajā izaugsmē, darba vietu radīšanā un labklājības 
veidošanā;

F. tā kā 2005. gadā šīs nozares apgrozījums bija aptuveni 380 miljardi eiro, kas atbilst 
apmēram 9 % IKP Eiropā;

G. tā kā meža ilgtspējīga apsaimniekošana, ieskaitot mežu aizsardzību, ir izšķiroši svarīga, lai 
saglabātu mežu dažādību, veselību un noturīgumu;

H. tā kā aktīvi un ilgtspējīgi apsaimniekoti meži ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā 
uzglabāt CO2 no atmosfēras;

I. tā kā mežu nozare ir īpaši nozīmīga lauku apgabalos un 350 000 uzņēmumi uz mežiem 
balstītajā rūpniecībā nodarbina apmēram 3 miljonus cilvēku, t. i., 8,6 % no kopējā 
ražošanas darbaspēka Eiropā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas viedokli, ka meži ir uzskatāmi par vienu no galvenajiem 
instrumentiem, lai noteiktu, kādi faktori veicina klimata pārmaiņas, piemēram, piesaistot 
CO2 no atmosfēras; uzsver, ka ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, ieskaitot mežu 
aizsardzību un mežu atjaunošanu, kas pielāgota atšķirīgajiem apstākļiem visā Eiropā, ir 
izšķirošā nozīme, lai ES varētu sasniegt savus klimata mērķus un lai tiktu aizsargāta mežu 
bioloģiskā daudzveidība, kas nodrošina daudzus ekosistēmas pakalpojumus (lietotāju 
apgāde ar koka konstrukciju būvelementiem, kā arī pakalpojumi, kas saistīti ar oglekļa 
uzglabāšanu un aizsardzību pret dabas katastrofām) un kultūras pakalpojumus (ilgtspējīga 
tūrisma veidā), kas sabiedrībai ir būtiski;

2. uzskata, ka spēcīga politika cīņai pret klimata pārmaiņām pilnībā ir savienojama ar 
iecerēm tālāk attīstīt mežrūpniecību kā svarīgu rūpniecības nozari Eiropā; uzskata, ka 
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mežrūpniecība būtu jāattīsta tālāk, lai tā arī nākotnē dotu ieguldījumu noturīgā 
ekonomikas izaugsmē, jaunu darbavietu radīšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām;

3. norāda, ka dažās dalībvalstīs mežsaimniecība jau stabili balstās uz ilgtspējas principu, 
savukārt citās ilgtspējas principi vēl nav pilnā apmērā pieņemti mežsaimniecībā; uzstāj, ka 
ES ir jānodrošina, lai ikviena dalībvalsts palīdzētu īstenot SFM (meža ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu) pēc būtības; norāda, ka ES varētu izveidot zinību centru, lai 
dalībvalstīm sniegtu nepieciešamo informāciju;

4. norāda, ka Eiropas mežsaimniecības iniciatīvām jābūt vērstām gan uz mežu 
„pielāgošanos” klimata pārmaiņām, gan uzraudzību un to aizsardzības uzlabošanu, jo 
īpaši, ja tiek skartas augstvērtīgas dzīvotnes;

5. norāda uz iespējamo pievienoto vērtību, ko sniedz mežu informācijas koordinēšana Eiropā 
un klimata pārmaiņu pielāgošanās mērķu, mazināšanas mērķu, atjaunojamās enerģijas 
mērķu un labas prakses uzraudzība daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai, jo īpaši attiecībā uz risināmo uzdevumu pārrobežu raksturu;

6. aicina panākt kohēziju dažādajās ES politikas jomās attiecībā uz mežsaimniecību, 
lauksaimniecību, atjaunojamo enerģiju, bioloģisko daudzveidību un citiem ar vidi 
saistītiem jautājumiem, kā arī — starp rūpniecības un pētniecības politiku un stratēģiju 
„ES 2020”;

7. uzsver nepieciešamību palielināt konkurētspēju mežsaimniecības nozarē, kas jāpanāk, 
izmantojot ieguldījumus inovācijās, pētniecībā un mehānismu izstrādē, ar kuriem izplatīt 
gūtās zināšanas;

8. norāda, ka lielākās problēmas, ar ko saskaras Eiropas meži, ir mežu ugunsgrēki, mežu 
izciršana, bioloģiskās daudzveidības izzušana un tādējādi samazināta mežu pretestības 
spēja, invazīvo sugu, parazītu un kaitēkļu uzbrukumi, ka arī citas mežu slimības; norāda, 
ka ES šīs problēmas būtu jārisina, izmantojot sadarbības un informācijas iniciatīvas;

9. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās iestādes ievērojami palielināt mežu lomu 
aizsardzībā pret plūdiem, zemes nogruvumiem, ugunsgrēkiem, bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu un ārkārtējām dabas katastrofām, vienlaikus ņemot vērā pretplūdu aizsardzības 
aspektus, kad tiek izstrādātas informācijas sistēmas un plānotas finansu atbalsta sistēmas 
mežiem;

10. norāda, cik liela nozīme ir globālai sadarbībai — gan administratīvā, gan pētījumu 
līmenī — standartu noteikšanā un labas prakses un tehnoloģijas, kā arī zinātības nodošanā, 
jo īpaši saistībā ar REDD sistēmu; kā arī norāda, ka taisnīgu REDD sniegto labumu sadali 
nevar panākt bez aktīvas sadarbības un labas prakses apmaiņas; uzsver GMES
programmas nozīmi apmežoto platību kartēšanā, uzraudzībā un reģistrēšanā Eiropas un 
starptautiskā mērogā un ieguldījumu, ko šādi gūtā informācija var sniegt ANO sarunās par 
klimata pārmaiņām;

11. uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un mežu produktīvo un 
aizsardzības funkciju saglabāšanas, kā arī kopējās mežu dzīvotspējas, un uzsver
nepieciešamību vairot ES mežu pretestības spējas attiecībā pret klimata pārmaiņām un 
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bioloģiskās daudzveidības izzušanu;

12. uzsver, ka ir jāievēro dažādi mežsaimniecības politikas uzdevumi visā Eiropas Savienībā; 
īpaši norāda uz dažādām ekosistēmām, atšķirībām mežu īpašumtiesību struktūrā un 
atšķirībām klimata pārmaiņu radītajās problēmās, ar kurām saskaras dažādās Eiropas 
daļās; uzsver nepieciešamību veikt mērījumus un uzraudzību piemērotā — vietējā, 
reģionālajā, dalībvalsts vai ES — līmenī; 

13. brīdina no mežu resursu neierobežotas komerciālas izmantošanas, kas — jo īpaši dabīgo 
mežu gadījumā — ļoti bieži noved pie to neatgriezeniskas iznīcināšanas;

14. uzsver mežu nozīmīgo lomu valstu ekonomikā, jo īpaši reģionālajā attīstībā, sevišķi lauku 
apvidos, kur mežsaimniecības nozare dod milzīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, 
darbavietu nodrošināšanā, labklājības celšanā, konkurētspējā un reģionu piesaistīšanas 
spējā;

15. uzsver, ka, tā kā tiesību akti mežu jomā skar miljoniem mazo mežu īpašnieku, mežu 
politikai vienmēr būtu jālīdzsvaro īpašnieku īpašumtiesību ievērošana ar prasībām 
attiecībā uz sabiedrisko preču piegādāšanu;

16. norāda, ka mežsaimniecība ir dabīga integrētas lauku un reģionālās politikas daļa (tas būtu 
jāņem vērā diskusijās par KLP nākotni pēc 2013. gada) un ka ir arī jānosaka 
nepieciešamība pēc pasākumiem, kas attiecas uz mežsaimniecību;

17. atzīst, ka daudzos gadījumos apmežotās platībās var izveidot vēja parkus; uzskata, ka 
atjaunojamo enerģijas avotu projekti un mežu aizsardzības pasākumi savstarpēji viens otru 
papildina, nevis ir pretrunā;

18. atzīst, cik svarīgi ir uzturēt vai palielināt mežu resursus Eiropas Savienībā, jo paši tajās 
dalībvalstīs, ko visvairāk skar ekstremāli dabas apstākļi un klimata pārmaiņas, jo ar 
mežiem un mežu zemēm ir saistītas nozīmīgas sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās 
priekšrocības; kā arī atzīst to, ka pasākumiem, kuru mērķis ir mežu aizsardzība, būtu 
jākoncentrējas uz profilaksi un pielāgošanos tādā veidā, ka mežs nezaudē savas ražošanas, 
ekoloģiskās un sociālās funkcijas;

19. uzskata, ka izejvielas, kuru pamatā ir koksne, var kalpot par aizstājējām energoietilpīgiem 
materiāliem, piemēram, metāla sakausējumiem, plastmasai un betonam, kurus plaši 
izmanto celtniecība un citās rūpniecības nozarēs; norāda uz risku, ka pārmērīga 
reglamentācija varētu mazināt koksnes izstrādājumu konkurētspēju salīdzinājumā ar 
neatjaunojamu avotu materiāliem;

20. uzsver nepieciešamību koncentrēt uzmanību uz izejvielu un gatavo izstrādājumu piegādes 
ķēdi, lai nodrošinātu, ka tirdzniecība ir legāla, kā arī nodrošinātu mežu aizsardzību; 
uzsver, ka piegādes ķēdes pārvaldība varētu palīdzēt panākt taisnīgākus konkurences 
apstākļus, kur izšķirošā loma var būt ieinteresēto personu dalībai un sadarbības 
centieniem;

21. aicina saglabāt modrību un rūpīgi uzraudzīt mežu resursus, lai nodrošinātu, ka sakarā ar 
bioenerģijas stratēģijām un jebkādiem biomasas ražas pieaugumiem netiktu mazinātas 
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mežu oglekļa uzglabāšanas spējas un netiktu traucēta ar klimata pārmaiņām saistīto mērķu 
sasniegšana;

22. uzsver to, ka sabiedrības drošībai neapstrīdami svarīgas ir mežu teritorijas, kas aizsargā 
cilvēku dzīvotnes no dabas parādību negatīvās ietekmes;

23. norāda uz to, cik liela nozīme ir ticamības atzīšanai uzņēmējdarbības aprindās, publicitātei 
un citām finansiālajām priekšrocībām, ko dod piedalīšanās bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā un mežu aizsardzībā;

24. uzsver nepieciešamību pastiprināt saziņas un informācijas politiku, lai nodrošinātu mežu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pielāgotos klimata pārmaiņām, informētu sabiedrību un 
veicinātu noturīgu mežu resursu izmantošanu;

25. norāda, cik svarīgi ir apmainīties ar labāko praksi par to, kā uzņēmumi un ražošanas 
nozares var dot ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā ar aprites cikla 
skatījuma starpniecību un kā tās var veidot saikni starp bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un peļņas radīšanu; 

26. norāda, ka Eiropai ir nenoliedzama zinātība mežsaimniecības jomā, kura izriet no senas 
tradicionālas mežsaimniecības prakses; tomēr aicina uz turpmāku rīcību pētniecībā, 
apmācībā, saziņā un informācijā attiecībā uz risku, kam klimata pārmaiņas pakļauj mežus 
un mežsaimniecības nozari, kā arī aicina reģionālās iestādes un dalībvalstis sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām un Komisiju veikt ilgtermiņa plānošanu; uzskata, ka vēl ir 
jāturpina pētījumi par to, kā dažāda tipa meži absorbē oglekļa dioksīdu;

27. aicina uz turpmāku rīcību pētniecībā, izglītībā un informācijā attiecībā uz risku, kam 
klimata pārmaiņas pakļauj mežus un mežsaimniecības nozari, kā arī aicina 
mežsaimniecību, reģionus un dalībvalstis veikt ilgtermiņa plānošanu; uzsver, ka 
nepieciešama labāka Eiropas un valstu pētniecības programmu koordinēšana attiecībā uz 
risku, kam klimata pārmaiņas pakļauj mežus un mežsaimniecības nozari; aicina Komisiju 
izskatīt iespēju izveidot atsauces tīmekļa vietni, tajā digitāli kartējot mežu teritorijas un to 
atļautos izmantošanas veidus, NATURA teritorijas un retas ekosistēmas, lai valdības 
dienestiem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu labāku informāciju;

28. uzsver, ka mežu pielāgošanās spējām var būt labvēlīga ietekme uz mežu masīviem un 
mežrūpniecību saistība ar klimata pārmaiņu globālajām sekām; tādēļ aicina palielināt 
finanšu atbalstu pētījumiem par pielāgošanās spējām;

29. uzsver nepieciešamību veltīt lielākas pūles koordinācijai un informēšanai Eiropas 
Savienībā un starp ES un dalībvalstīm; pauž viedokli, ka viens no veidiem, kā to panākt, 
varētu būt, ja kāda vienota struktūra Komisijā uzņemtos aktīvu koordinējošo lomu 
attiecībā uz visām Savienības darbībām, kas saistītas ar mežsaimniecību; aicina Komisiju 
to izpētīt un piedāvāt priekšlikumu šādas funkcijas izveidei kādā no ģenerāldirektorātiem;

30. uzsver nepieciešamību izstrādāt stratēģiju finanšu instrumentiem, kas orientēti uz ES 
mērķiem attiecībā uz mežsaimniecību, ieskaitot labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm; 
aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām iepazīstināt ar pētījumu;
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31. uzskata, ka tādu resursu rūpnieciska izmantošana, kas piegādā koksni kā izejvielu 
ķīmiskajai rūpniecībai vai kā pusfabrikātu būvmateriāliem, būtu pamatā jāierobežo, 
aprobežojoties tikai ar mežu stādījumiem; brīdina par negatīvajam sekām, kas rodas, 
privatizējot dalībvalstu dabas bagātības, tostarp mežus;

32. aicina Komisiju apkopot un uzraudzīt rādītājus Eiropas un valstu mērogā par mežiem un 
to funkcijām (piem., mežu segums, reģenerācijas spējas, ūdens kapacitāte augsnē, erozijas 
ātrums, mežu atjaunošanas teritorijas utt.);

33. norāda, ka neauglīgās teritorijās un reģionos, kas pakļauti pārtuksnešošanās riskam, mežu 
atjaunošana ar produktīvām sugām dos labumu iedzīvotājiem un nodrošinās viņu 
iesaistīšanos audžu saglabāšanā un cīņā pret ugunsgrēkiem;

34. atzīst, ka Vidusjūras reģiona valstīs meži ir ļoti svarīgi sakarā ar to spēju pazemināt 
temperatūru un līdzsvarot ūdens apriti, un tāpēc uzskata, ka pirms mežu atjaunošanas būtu 
jāveic zinātniski pētījumi, lai konstatētu, kuras sugas un teritorijas ir vislabāk piemērotas 
augsnes saglabāšanai un lietusūdens piesaistīšanai;

35. mudina dalībvalstis un Komisiju turpināt veltīt centienus tam, lai izskaustu nelegālu 
izciršanu un šādi iegūtas koksnes tirdzniecību, jo ar šādu rīcību tās palīdzēs cīnīties pret 
atmežošanu, mežu degradāciju un bioloģiskās daudzveidības izzušanu;

36. ņemot vērā agromežsaimniecības koku nozīmi CO2 izolēšanā, uzskata, ka tie būtu jāvērtē 
tāpat kā visas neražojošās tradicionālās mežu zemes saistība ar cīņu pret klimata 
pārmaiņām.
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