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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas viedokli, ka meži dod nozīmīgu ieguldījumu klimata krīzes 
risināšanā; uzsver, ka ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai ir izšķirošā nozīme, lai ES 
varētu sasniegt savus klimata mērķus un lai tiktu nodrošināti nepieciešamie ekosistēmas 
pakalpojumi, piemēram, bioloģiskā daudzveidība;

2. norāda, ka Eiropas mežsaimniecības iniciatīvām jābūt vērstām uz mežu „pielāgošanos” 
klimata pārmaiņām, nevis to „aizsardzību”, tādējādi pieskaņojot terminoloģiju tai 
terminoloģijai, ko biežāk lieto citās klimata pārmaiņu politikas jomās;

3. 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;

4. norāda, cik liela nozīme ir globālai sadarbībai standartu noteikšanā un labas prakses un 
tehnoloģijas nodošanā, jo īpaši saistībā ar REDD sistēmu;

5. uzsver nepieciešamību ievērot subsidiaritātes principu un vietējo pašvaldību un valstu 
valdību lomu mežsaimniecības politikā; uzskata, ka sakarā ar to, ka dažādas Eiropas 
saskaras ar savstarpēji atšķirīgām klimata problēmām un Savienībā atšķiras mežu 
īpašumtiesības, ekosistēmu apstākļi un mērķi, kopīga ES politika riskē būt pārāk plaša, lai 
to varētu lietot vajadzīgās klimata pielāgošanās sasniegšanai;

6. uzsver mežu nozīmīgo lomu reģionālajā attīstībā, jo īpaši lauku apvidos, kur 
mežsaimniecības nozare dod milzīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, darbavietu 
nodrošināšanā un labklājības celšanā; 

7. atzīst, cik svarīgi ir uzturēt vai palielināt mežu resursus Eiropas Savienībā dažādiem 
mērķiem; 

8. 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;

9. uzsver nepieciešamību veltīt lielākas pūles koordinācijai un informēšanai Eiropas 
Savienībā un starp ES un dalībvalstīm un pauž viedokli, ka to daļēji varētu panākt, ja 
Komisija visas savas darbības, kas saistītas ar mežsaimniecību, koncentrētu vienā 
struktūrvienībā, vislabāk — uzņēmumu ģenerāldirektorātā vai lauksaimniecības 
ģenerāldirektorātā.


