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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver – lai gan lauksaimnieki ir mūsu lauksaimniecības un pārtikas pamatvajadzību 
balsts, viņu darbs ir atkarīgs no tādiem dabas resursiem kā augsne, ūdens un meži; 
atzīmē, ka mežu daudzfunkcionalitātes atzīšana ir būtiska, lai pienācīgi pārvaldītu mūsu 
pasaules mežu mantojumu; uzsver, ka ekonomiskie, sociālie un vides aspekti ir 
savstarpēji saistīti un atkarīgi, sākot ar tradicionālo koksnes un citu produktu ražošanu 
un beidzot ar ekosistēmu pakalpojumiem, bioloģisko daudzveidību un citiem vides 
sniegumiem, tādiem ka oglekļa piesaiste un uzglabāšana, kas novērš augsnes eroziju un 
uzlabo gaisa un ūdens kvalitāti; uzsver, ka minētajiem aspektiem ir jāpieiet holistiski un 
saskaņoti, lai aizsargātu, atjaunotu un apsaimniekotu mežus, kā arī risinātu atmežošanas 
problēmu;

2. atgādina – daudzi lauksaimnieki izprot, ka meži ir neatņemama un nepieciešama 
ainavas daļa, kas saistīta ar viņu attiecīgajām ekoloģiskajām, ekonomiskajām un 
sociālajām funkcijām, un ka viņi vienmēr centušies aizsargāt, izmantot un atjaunot 
mežus un turpina to darīt arī tagad; atzīmē, ka dažas vietējās kopienas un 
pamatiedzīvotāji jau gadsimtiem ilgi ir izmantojuši tradicionālās lauksaimniecības 
metodes, lai saglabātu mežus, un viņiem ir īpaša izpratne par ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu; uzsver, ka daudzās pasaules daļās šo kopienu un tautu tiesības ir 
apdraudētas;

3. uzsver, ka 30 % Zemes virsmas klāj meži un ka šie meži ir mājvieta 80 % Zemes 
bioloģiskās daudzveidības; norāda, ka mežu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir 
aktīvs klimata aizsardzības veids un ir būtiska mūsu sabiedrības un lauku teritoriju 
labbūtībai un ka jo īpaši tropu mežiem ir izšķirīga nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām 
un tie ir attiecīgi jāaizsargā; vēlreiz uzsver un atzinīgi vērtē Komisijas 2019. gada 23. 
jūlija paziņojumā “Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus” 
(COM(2019)0352) pausto atziņu, ka senmeži un pirmatnējie meži ir neaizstājami; 
mudina uz šādas izpratnes balstīt diskusijas par politiku un stratēģiju un 
tiesībaizsardzības efektivitāti, lai saglabātu un atjaunotu šīs ekosistēmas un to atlikušās 
platības ES un citviet;

4. ir ļoti nobažījies par to, ka, neraugoties uz ES un tās dalībvalstu centieniem, droši vien 
neizdosies izpildīt ES apņemšanos līdz 2020. gadam apturēt atmežošanu, kas ir daļa no 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un tādēļ stingri atbalsta Komisijas priekšlikumu 
pastiprināt rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus; uzsver, ka ar 
kultūraugu un lopkopības produktiem saistītās atmežošanas imports būtiski veicina 
atmežošanu lauksaimniecībā; uzsver, ka ne tikai lauksaimniecības preces, bet arī 
dažādas izejvielas veicina plaša mēroga atmežošanu, un ka nolūkā mazināt šo negatīvo 
ietekmi vajadzēs atstāt atmatā pietiekami lielas neskartu mežu platības un tās pēc 
iespējas labāk aizsargāt, lai uzturētu liela mēroga ekoloģiskos procesus, kas ir būtiski, 
lai meži spētu pielāgoties klimata pārmaiņām; turklāt uzsver, ka spēkā esošās tiesību 
normas un īstenošanas noteikumi par ražošanas vidisko un sociālo ilgtspēju ir pilnībā 
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jāīsteno, lai tie būtu efektīvi; uzskata, ka ES ir jāregulē pieprasījums pēc mežus 
apdraudošām precēm, tostarp lauksaimniecībā, vairāk veicinot apgādi no vietējiem 
avotiem un atbalstot likumīgi un ilgtspējīgi iegūtu izejvielu izmantošanu, kā arī lielāku 
uzmanību pievēršot noganīšanai;

5. uzsver, ka tāda lietus mežu atmežošana, ko izraisa zemes izmantošanas maiņa, samazina 
spēju piesaistīt oglekli un līdz ar to ievērojami veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju 
pieaugumu;

6. norāda, ka četras galvenās palmu eļļas sertifikācijas shēmas (RSPO14, ISCC15, 
MSPO16 un ISPO17) būtiski atšķiras prasību, efektivitātes, apguves un pārredzamības 
ziņā; uzsver, ka ir konstatētas neatbilstības to īstenošanā un izpildē un ka neviena no 
shēmām neaptver visus vides un sociālos jautājumus, uz kuriem attiecas ES un ANO 
izvirzītie politikas mērķi; aicina steidzamības kārtā attiecīgi pielāgot sertifikācijas 
shēmas un apņēmīgi censties attīstīt neatmežojošas piegādes ķēdes;

7. uzsver pareizas mežu un lauksaimniecības apsaimniekošanas nozīmi; tāpēc uzskata, ka 
visās turpmākajās darbībās ir jārisina tādas problēmas kā neilgtspējīgas zemes 
izmantošanas un apsaimniekošanas prakses novēršana, tikšana galā ar dabiskiem 
traucējumiem un klimata pārmaiņu mazināšana, kā arī jāpievēršas globālās atmežošanas 
problēmai; uzsver, ka šādas problēmas rada lielas vidiskās un sociālās izmaksas, tostarp 
bioloģiskās daudzveidības zudumu, jo tiek iznīcinātas un ierobežotas dabiskās dzīvotnes 
(tostarp apdraudēto sugu dzīvotnes), kā arī negatīvi tiek ietekmēta vietējo kopienu 
iztika, jo tiek ignorētas šo kopienu tiesības un intereses;

8. atzīmē, ka lauksaimniecības sociālā un ekonomiskā nozīme palielinās, pieaugot 
pasaules iedzīvotāju skaitam, un prasa palielināt pārtikas un lauksaimniecības preču 
ražošanu, vienlaikus mazinot klimata pārmaiņas; ar bažām norāda uz aplēsēm, ka 14 % 
no pasaules pārtikas zūd ražas novākšanas, kaušanas un pēcapstrādes procesos1, un 
uzsver, ka ir vajadzīgi saskaņoti pasākumi, lai novērstu pārtikas zudumus un pārtikas 
izšķērdēšanu visā pārtikas ķēdē un ātri reaģētu uz krīzēm, kas varētu izraisīt pārtikas 
trūkumu;

9. vērš uzmanību uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCC) Katovices ministru deklarāciju par mežiem klimatam, kuru 
starptautiskā sabiedrība pieņēma 2018. gada 12. decembrī un kurā uzsvērta mežu un 
kokmateriālu izmantošanas nozīme klimata aizsardzībā, un šie jautājumi izklāstīti 
saistībā ar citiem starptautiskiem ar mežu saistītiem mērķiem un lēmumiem; atzīmē – 
minētajā deklarācijā teikts, ka šos mērķus var sasniegt tikai ar mežu daudzfunkcionālu, 
aktīvu apsaimniekošanu, kas nozīmē īstenot apsaimniekošanas stratēģiju, kurā ņemti 
vērā un līdzsvaroti visi ar mežu saistītie mērķi, tādi kā oglekļa uzglabāšana, sugu un 
augsnes aizsardzība, izejvielu ieguve, atpūta un pārtikas ražošana;

10. uzsver, ka mežsaimniecībai, kā arī lauksaimniecībai ir izšķirīga nozīme dabas resursu 
apsaimniekošanā un zemes izmantošanā ES un pasaules lauku apvidos; šajā sakarībā 
atzīst, ka dalībvalstīm ir atšķirīga mežu apsaimniekošanas, meža īpašumtiesību un 
agromežsaimniecības prakse un iespējas;

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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11. uzsver, ka ir jāievieš atbalsta programmas, lai atjaunotu un meža vai lauksaimniecības 
ciklā reintegrētu lauksaimniecībā neizmantojamas degradētas augsnes platības;

12. uzsver, ka ir jāveicina tādu preču ražošana un izmantošana, kuru izejvielas ir 
ilgtspējīgas, mudinot veidot neatmežojošas piegādes ķēdes un aizliedzot ES standartiem 
neatbilstīgu vai atmežošanu veicinošu produktu iekļūšanu ES tirgū; uzsver – lai 
panāktu, ka preces tiek saražotas ilgtspējīgi, ir jāievieš obligāta pienācīga pārbaude un 
juridiski saistoši ilgtspējas kritēriji attiecībā uz mežus apdraudošām precēm, jāuzlabo 
piegādes ķēdes izsekojamība un pārredzamība un cieši jāuzrauga struktūras, kas gūst 
labumu no neatbilstīgas izsekošanas; turklāt norāda, ka ir jāievēro UNFCC Ņujorkas 
deklarācijā par mežiem noteiktās saistības; bez tam uzsver priekšrocības, ko varētu gūt, 
ieviešot ES sertifikācijas sistēmu, kas ļautu nekavējoties apturēt importu, ja 
atmežošanas vietas pamanītas satelītattēlos; atzīmē, ka pastāv iespēja ieviest 
neatmežojošu produktu marķēšanas un sertifikācijas sistēmas attiecībā uz ES 
importētajiem produktiem un iekļaut neatmežošanas aspektu ES tirdzniecības darījumos 
un citos daudzpusējos nolīgumos; atzīmē, ka dažās valstīs pastāv brīvprātīgas un citu 
veidu shēmas, ko piemēro koksnes un citu produktu marķēšanai; tomēr uzskata, ka 
visaptveroša sistēma palīdzētu gan palielināt izpratni, gan sniegt kvantitatīvu priekšstatu 
par globālajām tendencēm;

13. prasa Komisijai regulāri iesniegt ziņojumu par atmežošanas tendencēm un tādu 
teritoriju izmantošanu trešās valstīs, kurās ir liels oglekļa uzkrājums, piemēram, kūdrāju 
izmantošanu;

14. uzsver, ka ir jāturpina veicināt ilgtspējīgu bioekonomiku, no fosilā kurināmā atkarīgu 
produktu aizstāšanu un no ilgtspējīgām izejvielām ražotu preču patēriņu, ieviešot 
marķēšanas un sertifikācijas sistēmu neatmežojošu produktu importam ES un 
neatmežošanas aspektu iekļaujot ES tirdzniecības darījumos un citos daudzpusējos 
nolīgumos;

15. uzsver, cik būtiski ir izveidot iekļaujošu partnerību ar trešām valstīm, lai stiprinātu 
ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu un lauksaimniecību līdztekus labai pārvaldībai, 
sevišķi attiecībā uz zemes un mežu īpašumtiesībām, jo tas ietilpst valdības pienākumos 
nolūkā apkarot atmežošanu, ko ārējās ieinteresētās personas var risināt tikai daļēji; 
atgādina, ka partnerības pieejā, ar ko atbalsta labāku pārvaldību, ir jāievēro 
pirmiedzīvotāju, mazo lauksaimnieku un vietējo kopienu tiesības un jāsekmē tādi 
procesi ražotājvalstīs, kuros iesaistītas daudzas ieinteresētās personas; uzsver, cik 
būtiski ir izveidot ilgtspējīgas un pārredzamas lauksaimniecības vērtību ķēdes, 
izmantojot tirdzniecības nolīgumus, ar ko liegtu piekļūt ES lauksaimniecības 
produktiem, kas neatbilst Savienības standartiem un vērtībām attiecībā uz mežu 
aizsardzību; uzsver, ka turpmākajos tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj drošības 
klauzulas, ar ko ES varētu apturēt attiecīgo produktu importu no reģioniem vai valstīm, 
kurās konstatēta atmežošana; turklāt uzskata, ka šādos nolīgumos būtu jāiekļauj saistoši 
un izpildāmi noteikumi par mežu aizsardzību un cilvēktiesību pārkāpumu nepieļaušanu, 
jo īpaši attiecībā uz kopienas īpašumtiesībām;

16. prasa nekavējoties rīkoties, lai aizsargātu mežus visā pasaulē un nodrošinātu ilgtspējīgas 
globālās piegādes ķēdes, pieņemot zināšanai globālo atbalstu pasaules meža ekosistēmu 
aizsardzībai, kas ietver savvaļas dzīvniekus un augus un to dzīvotnes;
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17. prasa, lai tiktu aizliegts ES iekšējā tirgū ievest jebkādus produktus, kas globāli veicina 
atmežošanu;

18. mudina īstenot atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir palielināt lauksaimniecības ražīgumu 
mērķa valstīs, lai samazinātu sociālo un ekonomisko spiedienu, kas saistīts ar 
atmežošanu un kūdrāju izmantošanu;

19. uzsver, ka palmu eļļa ir nozīmīgs atmežošanas izraisītājs, liekot bažīties par tā ietekmes 
mērogu Dienvidaustrumāzijas valstu komerclauksaimniecībā, savukārt sojas audzēšana 
dzīvnieku barībai veicina atmežošanu Dienvidamerikā;

20. uzsver, ka ir būtiski jāpaātrina ES proteīnaugu stratēģijas izstrādes un īstenošanas gaita 
un stabilas proteīnaugu ražošanas nodrošināšana ES, lai mazinātu atmežošanas risku, 
kas saistīts ar šiem kultūraugiem citos pasaules reģionos, un lai samazinātu atkarību no 
importa, kā arī mazinātu spiedienu uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ; uzsver, 
ka šāds progress būtu jāpanāk, cita starpā plašāk izmantojot augseku, ko papildinātu 
atbalsts un norādījumi lauksaimniekiem teritorijās, kuras ir piemērotas proteīnaugu 
audzēšanai, un ka šāda rīcība samazinātu atkarību no importa, atmežošanu, degradāciju 
un spiedienu uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ; tāpēc prasa proteīnaugu 
importam piemērot ilgtspējas kritērijus;

21. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiesiskajā regulējumā tiek integrēta daudzpusēja 
ieinteresēto personu platforma, kas pilnībā aptver visas attiecīgās ieinteresētās personas;

22. uzsver, cik būtiski ir arī turpmāk attīstīt un uzlabot esošās sistēmas, piemēram, ES meža 
tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības rīcības plānu, brīvprātīgus 
partnerattiecību nolīgumus ar pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, ANO programmu 
atmežošanas un mežu degradācijas radīto emisiju samazināšanai (REDD+) un spēkā 
esošos tiesību aktus, piemēram, Kokmateriālu regulu2, kā arī uzsver, cik būtiski ir 
popularizēt pašreizējās brīvprātīgās sistēmas; uzsver, ka šādas sistēmas ir svarīgas, lai 
samazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm, atvieglotu zināšanu nodošanu un 
palielinātu informētību un atbildības sajūtu partnervalstu vidū ārpus ES, un jo īpaši, lai 
risinātu jautājumu par kokmateriālu likumību, stingri un savlaicīgi īstenojot noteikumus 
gan ES, gan citviet;

23. uzskata, ka atmežošanu veicinošie aspekti būtu jārisina ES politikas satvarā, tādējādi 
nodrošinot ar mežu saistīto rīcībpolitiku saskaņotību un samazinot spiedienu uz 
mežiem; uzskata, ka šāds politikas satvars veicinātu vēl inovatīvāku, ilgtspējīgāku un 
efektīvāku lauksaimniecību ES un ārpus tās un samazinātu pārtikas zudumus visā 
pārtikas ķēdē, izmantojot jaunās tehnoloģijas; norāda, ka satvarā izklāstītos mērķus var 
sasniegt, nodrošinot lauksaimniekiem vieglu piekļuvi finansējumam, lai viņi varētu 
apgūt modernas augstas precizitātes lauksaimniecības tehnoloģijas; uzskata, ka lielais 
pieprasījums pēc pārtikas būtu jārisina, izmantojot tehnisko palīdzību, sadarbību starp 
lauksaimniecības organizācijām un zināšanu nodošanu;

24. uzsver, ka, pārkārtojot mežsaimniecību, visā pasaulē jāizmanto integrēta mežu 
apsaimniekošanas prakse, jo tikai šādā veidā var pilnībā izmantot daudzfunkcionālas 
mežsaimniecības potenciālu; atzīmē, ka integrētās mežu apsaimniekošanas pamatā ir 

2 OV L 295, 12.11.2010., 2. lpp.
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koksnes kā dabiskas izejvielas ilgtspējīga ražošana un visu veidu koksnes ilgtspējas 
potenciāla izmantošana;

25. uzsver, cik būtiska ES un trešās valstīs ir ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, kas ir 
izšķirīgs faktors, lai nodrošinātu ienākumus mežu īpašniekiem, cilvēkiem, kuri dzīvo un 
strādā mežos, un lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar agromežsaimniecību, un lai 
veicinātu bioloģisko daudzveidību, oglekļa sekvestrēšanu un uzlabotu mežu 
izturētspēju; šajā sakarībā uzsver, cik būtiski ir atbalstīt mežu īpašniekus un jo īpaši 
ņemt vērā mazo mežu īpašnieku apstākļus;

26. uzsver agromežsaimniecības sistēmu, tostarp ekstensīvu meža ganību, nozīmi 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām sekmēšanā, jo šādai praksei piemīt liels oglekļa sekvestrēšanas 
potenciāls; uzsver, ka sausajos periodos šādas sistēmas var būt svarīgs dzīvnieku 
barības avots un dažādot ražošanu, ietverot bioekonomikas vajadzības; uzsver – lauka 
pētījumi liecina, ka agromežsaimniecībā zemi izmanto efektīvāk nekā monokultūru 
audzēšanas praksē, un līdz ar to var samazināt spiedienu uz citām ekosistēmām, tostarp 
mežiem; prasa grozīt noteikumus, lai atvieglotu esošo agromežsaimniecības sistēmu 
reģenerāciju un atjaunošanu, un prasa ieviest jaunas sistēmas;

27. uzsver, ka patēriņa spiediena samazināšanai ir būtiska nozīme mežu aizsardzībā; šajā 
sakarībā uzsver, ka būtu jāveicina koksnes kā izejvielas izmantošana atbilstīgi kaskādes 
principam; norāda, ka koksne ekoloģiskus pakalpojumus nodrošina vienīgi attiecībā uz 
ilgmūžīgiem produktiem, piemēram, mēbelēm vai ēkām;

28. uzsver, ka tirdzniecības nolīgumos ar valstīm ārpus ES būtu jāiekļauj noteikumi par 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un atbildīgu uzņēmējdarbību, kā arī saistības par 
Parīzes nolīguma efektīvu īstenošanu;

29. pauž lielas bažas par ziņojumiem saistībā ar nelikumīgu mežizstrādi un citām līdzīgām 
noziedzīgām darbībām, kas vērstas pret mežsaimniekiem un mežsargiem trešās valstīs 
un ES; aicina Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk rīkoties izlēmīgi, lai novērstu un 
apkarotu nelikumīgu mežizstrādi, jo īpaši atlikušajos Eiropas senmežos, un izpildīt 
spēkā esošos ES tiesību aktus, tādējādi piemērojot samērīgas, atturošas un efektīvas 
sankcijas ES tiesību aktu pārkāpumu gadījumos;

30. uzsver, ka ir jāpalielina sabiedrības informētība par nelikumīgas mežizstrādes un ar 
mežu saistītu noziegumu sociālo un ekonomisko ietekmi;

31. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūras ziņojumā “Eiropas vide – stāvoklis un perspektīvas 
2020. gadam” ir konstatēts, ka tikai trešdaļai no Dzīvotņu direktīvā3 uzskaitītajām meža 
dzīvotnēm ir labvēlīgs aizsardzības statuss un ka kopš 2013. gada meža dzīvotņu un 
sugu aizsardzības statuss ir uzlabojies samērā maz, neraugoties uz ES meža stratēģijas 
īstenošanu; uzsver, ka ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai pārvaldītu šīs teritorijas un 
nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas izpildi.

3 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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