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IEROSINĀJUMI

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

1. prasa ES palielināt ieguldījumus pētniecības un inovācijas programmās, lai stiprinātu 
klimatnoturīgu lauksaimniecību, ilgtspējīgu intensifikāciju un kultūraugu dažādošanu, 
agroekoloģiju, agromežsaimniecību un dabā balstītus risinājumus saskaņā ar Eiropas 
zaļo kursu un secinājumiem, kas izklāstīti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 
(IPCC) īpašajā ziņojumā par klimata pārmaiņām un zemi; vienlīdz uzsver, ka ir 
jāiegulda uz kopienu balstītā mežu apsaimniekošanā; prasa, lai ES censtos samazināt 
atmežošanas un mežu degradācijas radītās emisijas, atjaunot izpostītos mežus un izbeigt 
nelikumīgu mežizstrādi un apstrādātas zemes paplašināšanu uz mežu un dabisko 
ekosistēmu rēķina, vienlaikus uzlabojot iztikas iespējas un pārtikas nodrošinājumu un 
sniedzot ilgtspējīgas sociālekonomiskās iespējas arvien lielākam iedzīvotāju skaitam; 
atgādina, ka no jauna stādīti meži nevar aizstāt pirmatnējos mežus un to spēju sekvestrēt 
un uzglabāt papildu oglekļa dioksīdu; tāpēc uzsver, cik būtiska ir proaktīva apmežošana, 
risinot duālo globālo klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma krīzi, kā 
arī uzsver mežu stādīšanas un atjaunošanas nozīmi, lai palielinātu kokaugiem klātās 
platības un reģenerētu augsni nolūkā panākt klimatneitralitāti, kā norādīts ilgtspējīgas 
attīstības 15. mērķī (IAM);

2. uzsver, ka ar ES sadarbības pasākumiem būtu jācenšas risināt atmežošanas 
pamatcēloņus, tādus kā korupcija, vāja pārvaldība un nepilnības iestāžu darbībā, 
pilsoniskās sabiedrības ierobežošana, kvalificēta personāla un mežu definēšanas 
trūkums, noziegumi pret mežiem un nesodāmība, kā arī zemes īpašumtiesību 
nestabilitāte, kas ir galvenie cēloņi tādiem pārkāpumiem kā nelikumīga mežizstrāde, 
krāpšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un cilvēktiesību neievērošana; uzsver, ka 
līdzekļu devēju iniciatīvu un lauksaimniecības un mežsaimniecības programmu pamatā 
vajadzētu būt ilgtspējīgai zemes izmantošanas plānošanai, lai nodrošinātu no meža 
atkarīgo kopienu un pirmiedzīvotāju zemes īpašumtiesības;

3. atzīst, ka starptautiskas sistēmas, piemēram, ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) Brīvprātīgās pamatnostādnes par zemes, zvejniecību un mežu 
īpašuma atbildīgu pārvaldību (VGGT) ir būtiskas, lai nodrošinātu juridisko skaidrību un 
starptautiski atzītus labas prakses standartus zemes īpašumtiesību atbildīgai pārvaldībai; 
aicina Komisiju atbalstīt VGGT izplatīšanu un izmantošanu pasaules, reģionālā un 
valstu līmenī; uzsver – lai nodrošinātu atbilstību VGGT ir vajadzīga efektīva neatkarīga 
uzraudzība un izpildes panākšana, tostarp atbilstīgi strīdu izšķiršanas un sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

4. norāda, ka atmežošanas un meža postījumu palielināšanās kaitē ne tikai ilgtspējīgai 
mežsaimniecībai un bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī negatīvi ietekmē cilvēku dzīvi 
un tiesības, piemēram, saistībā ar pārmitināšanu vai zemes pamešanu, ja netiek 
ievērotas tiesības uz zemi vai darba tiesības;

5. uzsver, ka IPCC īpašajā ziņojumā par klimata pārmaiņām un zemi skaidri uzsvērta 
tradicionālo zināšanu, pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu izšķirīgā loma pasaules zemes 
un mežu pārvaldībā un aizsardzībā, kā arī nozīme, kāda ir kopienu īpašumtiesību uz 
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zemi nodrošināšanai, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām; atgādina, ka šīs grupas kopā ar 
vides un cilvēktiesību aizstāvjiem savos centienos aizsargāt mežus, zemi un vidi aizvien 
biežāk tiek pakļautas draudiem un iebiedēšanai, kā arī tiek pārkāptas viņu 
cilvēktiesības;

6. atgādina, ka pirmiedzīvotājiem, vietējām kopienām, mazajiem lauksaimniekiem un 
sievietēm ir nepieciešamās zināšanas par mežiem, kā arī šīs grupas lielā mērā paļaujas 
uz tām; prasa ES nodrošināt, ka šo grupu zemes īpašumtiesības un cilvēktiesības tiek 
atzītas par sociālā taisnīguma lietu saskaņā ar FAO VGGT, ANO Deklarāciju par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām (UNDRIP) un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
konvenciju Nr. 169, kā arī nodrošināt šo grupu efektīvu līdzdalību to ES attīstības 
programmu izstrādē un īstenošanā, kas ietekmē šīs grupas, un mežu aizsardzības 
pasākumu izpildē, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta no meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) programmas; turklāt prasa ES palielināt 
brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu pārredzamību un pārskatatbildību;

7. uzsver, ka pirmiedzīvotāju tautu sievietēm un sievietēm lauksaimniecēm ir būtiska loma 
meža ekosistēmu aizsardzībā; tomēr ar bažām norāda, ka dabas resursu pārvaldības 
procesā sievietes netiek iekļautas un viņām netiek nodrošinātas pilnvērtīgas iespējas; 
uzskata, ka dzimumu līdztiesība mežsaimniecības izglītībā ir viens no galvenajiem 
mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas elementiem, kas būtu jāatspoguļo ES rīcības plānā; 

8. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir atbalstīt mazos un vidējos mežsaimniecības 
uzņēmumus ar zināšanu pārnesi un tehnisku un finansiālu palīdzību un apmācību; 

9. norāda, ka ES ir plašas zināšanas ilgtspējīgas energoapgādes jomā un ka, izmantojot 
pētniecību un sadarbību, tai būtu valstīm, kuras visvairāk cietušas no atmežošanas, 
jādara pieejamas un jānodod zināšanas, lai sasniegtu Programmā 2030. gadam 
izklāstītos ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas mērķus;

10. prasa gaidāmajā kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentā (NDICI) nostiprināt mežsaimniecības nozari un pilnībā izmantot ārējo 
investīciju plāna un reģionālo finansējuma apvienošanas mehānismu potenciālu, lai 
piesaistītu privāto finansējumu ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai (no proaktīvas 
apmežošanas līdz mežu atjaunošanai un mežu stādīšanai), ilgtspējīgam tūrismam un 
agromežsaimniecībai, kā arī iniciatīvām, ko uzņēmumi īstenojuši, lai nolūkā sasniegt 
IAM no savām piegādes ķēdēm izskaustu atmežojošus produktus; aicina privāto sektoru 
aktīvāk rīkoties cīņā pret atmežošanu savās piegādes ķēdēs un ieguldījumos, 
nekavējoties izpildot savas nulles atmežošanas saistības un nodrošinot pilnīgu 
pārredzamību pār šo saistību izpildi; aicina Komisiju savā ārējo investīciju plānā 
nodrošināt FAO VGGT efektīvu īstenošanu; 

11. uzsver mežu ārstniecisko funkciju ļoti urbanizētās Eiropas sabiedrībās, kā arī pilsētu 
mežu un koku aizvien lielāko nozīmi, kam ir tieša pozitīva ietekme uz cilvēku veselību 
un iedzīvotāju dzīves kvalitāti; uzsver, ka meži veicina arī pasaules lauku teritoriju 
sociālekonomisko attīstību, tostarp ar resursu sadali nabadzīgākajām teritorijām, 
pateicoties mežrūpniecībai, ar mežu nesaistītiem produktiem un ekotūrismam;

12. aicina ES, cenšoties palielināt ilgtspējīgu finansējumu, saistībā ar Nefinanšu 
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informācijas atklāšanas direktīvas1 (NFRD) pārskatīšanu stiprināt savus standartus un 
prasīt uzņēmumiem obligāti atklāt informāciju, kas saistīta ar atmežojošu preču 
ražošanu vai apstrādi;

13. prasa ES savā sadarbībā ar jaunattīstības valstīm īpašu uzmanību pievērst mežiem 
piekrastes teritorijās, piemēram, mangrovju mežiem, ko īpaši ietekmē klimata 
pārmaiņas un cilvēka darbība un kas ir lieliska iespēja īstenot saglabāšanas, 
pielāgošanās un ietekmes mazināšanas rīcībpolitikas; 

14. uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un klimata pārmaiņu mazināšana ir 
jomas, kuras nebūt neatbalsta viena otru automātiski; prasa pārskatīt Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu2 (RED II), lai tā atbilstu ES starptautiskajām saistībām saskaņā 
ar Programmu 2030. gadam, Parīzes nolīgumu un Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību, kas inter alia ietvertu sociālās ilgtspējības kritēriju ieviešanu un ņemtu 
vērā zemes sagrābšanas riskus; šajā sakarībā uzsver, ka RED II būtu jāatbilst 
starptautiskajiem īpašumtiesību standartiem, proti, SDO konvencijai Nr. 169 un FAO 
VGGT;

15. prasa ES arī turpmāk pasaulē uzņemties vadošo lomu centienos izstrādāt un īstenot 
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas, lai ierobežotu atmežošanu 
un mežu degradāciju, veicinātu mežu atjaunošanu un nodrošinātu, ka ilgtspējīgas 
mežsaimniecības jomā panāktais progress tiek noturēts saistībā ar Parīzes nolīgumu un 
IAM;

16. mudina ES atmežošanas, mežu degradācijas un dabisko ekosistēmu iznīcināšanas 
problēmu apspriest divpusējos un reģionālos dialogos ar partnervalstīm, lai mudinātu tās 
iekļaut mežus un ar tiem saistītus pārvaldības pasākumus, piemēram, seku mazināšanas 
un pielāgošanās stratēģijas, savos nacionāli noteiktajos devumos (NND) saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, kā arī nacionālajās bioloģiskās daudzveidības stratēģijās un rīcības 
plānos (NBSAP) saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, strādāt pie 
starptautiski saistošām meža aizsardzības shēmām un panākt saskaņu ar starptautiskām 
iniciatīvām;

17. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos palielināt piegādes ķēdes ilgtspēju un 
pārredzamību; atgādina, ka ar brīvprātīgiem pasākumiem un sertifikācijas shēmām vien 
nepietiek, lai apturētu atmežošanu; prasa pieņemt ES tiesisko regulējumu, kura pamatā 
būtu obligāta pienācīga pārbaude atmežojošu preču piegādes ķēdēs, pamatojoties uz 
spēkā esošo tiesību aktu piemērošanā gūto pieredzi, lai novērstu, risinātu un mazinātu 
atmežošanu un cilvēktiesību pārkāpumus un integrētu mazo lauksaimnieku produktus 
ilgtspējīgās piegādes ķēdēs, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
nolūkā izvairīties no ienākumu zuduma jaunattīstības valstīs un negodīgas konkurences; 
uzsver, ka šāds tiesiskais regulējums būtu jāpiemēro visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem 
ekonomikas dalībniekiem un jāpapildina ar stingru izpildes mehānismu, tostarp 
efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām par noteikumu neievērošanu; uzsver, 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris), ar ko groza Direktīvu 
2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu 
(OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
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ka ir jānodrošina, lai šis jaunais tiesiskais regulējums neradītu pārmērīgu administratīvo 
slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); aicina Komisiju popularizēt šādu 
tiesisko regulējumu starptautiskā līmenī saskaņā ar ANO Vadošajiem principiem 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; ir pārliecināts, ka ar ES meža stratēģiju būtu 
jāveicina paraugprakse un jāapmainās ar to un rezultātiem meža nozarē, kā arī jāuzlabo 
dalībvalstu sadarbība;

18. mudina ES sniegt palīdzību atmežošanas un nelikumīgu darbību uzraudzības 
pastiprināšanai;

19. prasa ES nodrošināt, ka rīcībpolitikas visās jomās atbilst ES saistībām aizsargāt un 
atjaunot mežus, vienlaikus integrējot bioloģiskās daudzveidības mērķus, un ka globālās 
piegādes ķēdes un finanšu plūsmas veicina likumīgu, ilgtspējīgu un neatmežojošu 
ražošanu un neizraisa cilvēktiesību pārkāpumus; atgādina, cik svarīgi ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut stingras, saskaņotas un izpildāmas ilgtspējas sadaļas, kā arī efektīvi 
īstenot daudzpusējos nolīgumus vides un klimata jomā; aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz atmežošanu, veicot ilgtspējas ietekmes novērtējumus 
un citus relevantus novērtējumus, kam pamatā būtu pārliecinoši dati un izvērtēšanas 
metodika; mudina Komisiju iekļaut saistošus un izpildāmus noteikumus, ar ko apturētu 
nelikumīgu mežizstrādi, atmežošanu, mežu degradāciju un cilvēktiesību pārkāpumus un 
nodrošinātu atbildīgu uzņēmējdarbību, tostarp paredzot noteikumus, kas garantētu 
pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu brīvu, iepriekšēju un apzinātu piekrišanu un no 
meža atkarīgo kopienu un pirmiedzīvotāju zemes īpašumtiesību atzīšanu, kā arī 
saistošus mehānismus, lai pārraudzītu šo noteikumu efektīvu īstenošanu un tiesības uz 
kompensāciju, jo īpaši nodrošinot pieejamu sūdzību mehānismu; prasa ES pievērsties 
atmežojošu preču tirdzniecības jautājumam, izmantojot jaunas divpusējas partnerības ar 
ražotājvalstīm un pamatojoties uz pieredzi, kas gūta FLEGT BPN piemērošanā, un 
uzskata, ka šajā ziņā drīzs progress iespējams saistībā ar kakao;

20. prasa stiprināt ES un ĀKK sadarbību, lai risinātu aizvien lielāko atmežošanas un 
pārtuksnešošanās problēmu ĀKK valstīs, izstrādājot rīcības plānus, kuru mērķis ir 
uzlabot mežu apsaimniekošanu un saglabāšanu, ņemot vērā atmežošanas cēloņus gan 
meža nozarē, gan ārpus tās un atzīstot tropu kokmateriālu nozīmi to ĀKK valstu 
tautsaimniecībās, kuru mežos šādu koksni iegūst;

21. aicina Komisiju brīvās tirdzniecības nolīgumu obligāto korupcijas apkarošanas 
noteikumu darbības jomā iekļaut nelikumīgas mežsaimniecības prakses veidus, tādus kā 
pārmērīgi zemu koksnes cenu noteikšana koncesijās, aizsargājamu koku izciršana, meža 
produktu pārrobežu kontrabanda, nelikumīga mežizstrāde un meža izejmateriālu 
pārstrāde bez licences;

22. uzsver saikni starp veselību, vidi un klimata pārmaiņām; uzsver, ka vairāki zinātniskie 
pētījumi pierāda savstarpēju saikni starp bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
pandēmiju, jo īpaši zoonozes slimību, rašanos, kas saistīts ar atmežošanu un dabisko 
dzīvotņu degradāciju; prasa ES zaļā kursa ārējās dimensijas ietvaros palielināt tehnisko 
palīdzību un informācijas un paraugprakses apmaiņu ar trešām valstīm ilgtspējīgas 
mežu apsaimniekošanas jomā; mudina Komisiju un dalībvalstis sadarboties ar 
starptautiskām organizācijām, tādām kā Pasaules Veselības organizācija (PVO) un 
FAO, lai nākotnē novērstu veselības krīžu un pandēmiju izplatīšanos;
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23. atgādina, ka aptuveni 2,6 miljardi cilvēku visā pasaulē ēdiena gatavošanai izmanto 
tradicionālo biomasu, galvenokārt koksni un kokogles, un trim ceturtdaļām šo cilvēku 
nav pieejamas efektīvas krāsnis; prasa ES sniegt drīzāku un lielāku atbalstu trešām 
valstīm, lai tās varētu pāriet uz ilgtspējīgiem un atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
līdz ar to samazināt spiedienu uz atmežošanu, ko rada koksnes kurināmā izmantošana; 
mudina veikt pasākumus, ar ko vajadzības gadījumā palielinātu mežu segumu un citas 
kokaugiem klātas zemes; aicina Komisiju risināt problēmas, ko rada pieaugošais 
pieprasījums pēc koksnes materiāliem, enerģijas un bioekonomikas, un izstrādāt ES 
kritērijus ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai ar konkrētiem kritērijiem un 
robežvērtībām, kā arī veicināt proaktīvu apmežošanu kā efektīvu risinājumu klimata 
pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma problēmai;

24. norāda, ka Komisijas bioekonomikas stratēģija, kas lielā mērā balstās uz biomasas 
izmantošanu, rada jaunas problēmas mežu aizsardzības un atjaunošanas jomā; uzsver, 
ka pieaugošā koksnes izmantošana biodegvielai un bioenerģijai rada spiedienu uz 
pasaules mežiem, un ir nobažījies, ka aizvien lielākais pieprasījums pēc bioenerģijas 
produktiem, ja tas netiks pienācīgi monitorēts, varētu novest pie neilgtspējīgas prakses; 
atkārtoti norāda, ka ES bioenerģijas politikai būtu jāatbilst stingriem vides un 
sociālajiem kritērijiem, un uzsver, ka ir jāievieš stingrāki meža biomasas kritēriji, lai 
novērstu atmežošanu ārvalstīs; tādēļ mudina ES un tās dalībvalstis nodrošināt 
rīcībpolitiku konsekvenci saskaņā ar politikas saskaņotības attīstībai (PCD) principu, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā;

25. norāda, ka meži sniedz būtisku ieguldījumu pasaules nodrošinātībā ar pārtiku, nodrošina 
iztikas un uztura līdzekļus jaunattīstības valstīs un ir svarīgs ienākumu avots vietējām 
kopienām; atgādina, ka virzība uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, nodrošinātību ar pārtiku 
un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu būtu jāīsteno vienlaikus kā Programmas 2030. 
gadam pamatelementi;

26. atgādina, ka aptuveni 80 % no globālās atmežošanas izraisa lauksaimniecības zemes 
paplašināšana, ko pasliktina arī citas ar alternatīvu zemes izmantošanu saistītas 
likumīgas darbības, jo īpaši liellopu audzēšana, kalnrūpniecība un urbumi, un ka ES 
patēriņš ir aptuveni 10 % no globālās atmežošanas īpatsvara, jo ES ir ļoti atkarīga no 
proteīnaugu lopbarības un lauksaimniecības preču importa, jo īpaši tādu preču importa 
kā palmu eļļa, gaļa, soja, kakao, kukurūza, koksne un gumija; prasa ieviest stingrākus 
ilgtspējas kritērijus lopbarības importam, lai nodrošinātu, ka trešās valstīs proteīnaugu 
audzēšana notiek ilgtspējīgi, nekaitējot videi vai sociālajām struktūrām; aicina Komisiju 
pievērsties problēmai, ko rada liela mēroga atmežošana un mežu degradācija saistībā ar 
dzīvnieku izcelsmes produktiem, tādiem kā gaļa, piena produkti un olas, un aicina 
samazināt atmežojošu preču patēriņu ES;

27. prasa Komisijai un dalībvalstīm turēties pie apņemšanās cīnīties pret nelikumīgu 
mežizstrādi un nelikumīgu kokmateriālu un atmežojošu preču tirdzniecību; prasa ES 
nodrošināt kokmateriālu un koka izstrādājumu izsekojamību visā piegādes ķēdē un 
integrēt mežu diplomātiju savā klimata politikā, lai mudinātu valstis, kas lielos 
daudzumos pārstrādā un/vai importē tropu kokmateriālus, pieņemt efektīvus tiesību 
aktus, ar ko aizliedz nelikumīgi iegūtas koksnes importu;

28. aicina Komisiju paplašināt Copernicus REDD+ satelītsistēmas izmantošanu, lai 
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sadarbībā ar jaunattīstības valstīm atbalstītu globālo mežu riska un atmežošanas 
monitoringu un stiprinātu centienus novērst savvaļas ugunsgrēkus un sagatavotību tiem, 
sadarbojoties ar jaunattīstības valstīm tādās jomās kā agrīnās brīdināšanas instrumenti, 
noturība pret katastrofām, riska mazināšanas pasākumi, inovācija, digitalizācija un 
zināšanu nodošana; šajā kontekstā aicina Komisiju sadarboties ar privāto sektoru un 
citiem attīstības dalībniekiem, lai izvērtētu iespējas ieviest jaunus katastrofu riska 
finansēšanas un apdrošināšanas risinājumus saistībā ar katastrofāliem notikumiem, kas 
skar mežu teritorijas.
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