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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES rīcības ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus pastiprināšanu
(2019/2156(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2001. gada septembra Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), FLEGT brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus 
(BPN) ar trešām valstīm un FLEGT darba plānu 2018.–2022. gadam,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 11. pantu, 191. panta 
1. punktu un 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kurā apstiprināta ES kompetence 
aizsargāt Eiropas mežus1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku” (COM(2018)0773),

– ņemot vērā ES meža stratēģiju (COM(2013)659),

– ņemot vērā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020.gadam (COM(2011)244),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) 2015.–
2030. gadam,

– ņemot vērā UNFCCC Pušu konferences 21. sesijā pieņemto Parīzes nolīgumu,

– ņemot vērā 1992. gada Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, Globālo stratēģisko 
plānu bioloģiskās daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam un Aiči mērķus bioloģiskās 
daudzveidības jomā,

– ņemot vērā Komisijas galīgo ziņojumu par pētījumu “The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 
deforestation” (ES patēriņa ietekme uz atmežošanu: visaptveroša analīze par ES 
patēriņa ietekmi uz atmežošanu) (2013),

– ņemot vērā projektu Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pasūtītajai priekšizpētei par 
iespējām pastiprināt ES rīcību pret atmežošanu (2017),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. oktobra paziņojumu „Atmežošanas un meža 
degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās 

1 Tiesas 2018. gada 17. aprīļa spriedums,  Eiropas Komisija/Polijas Republika, C-441/17, EU:C:2018:255.
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daudzveidības izzušanu” (COM(2008)645),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas stratēģisko plānu attiecībā uz mežiem 
2017.–2030. gadam (UNSPF),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot 
pasaules mežus” (COM(2019)352),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā, neraugoties uz visiem līdzšinējiem centieniem, ar pašreizējo politiku nevar 
pietiekami nodrošināt pasaules mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu;

B. uzskata, ka ES ilgtspējīgas attīstības politikai ir jāpiešķir īpaši būtiska loma, pastiprinot 
centienus aizsargāt esošos mežus un aktīvi un ilgtspējīgi veidot jaunas mežu platības;

C. tā kā ES ir arī netieši iesaistīta pasaules mežu izciršanā un degradācijā, tostarp patērējot 
ar mežu izciršanu saistītus produktus;

D. tā kā būs vajadzīga rīcība visos līmeņos, kā arī ievērojami ieguldījumi, lai efektīvāk 
aizsargātu pasaules mežus;

E. tā kā mežu pastiprināta aizsardzība sniedz ekonomiskās attīstības iespējas, jo īpaši 
vietējo kopienu līmenī;

F. tā kā, ņemot vērā problēmas mērogu, mežu atbalstam un ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai partnervalstīs piešķirtā ES finansējuma apjoms ir nepietiekams;

G. tā kā ES rīcībā ir specializētas zināšanas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā un 
palīdzības sniegšanā citām valstīm spēju veidošanas nolūkā,

1. piekrīt prioritātēm ES rīcības pastiprināšanai, kuras izklāstītas COM(2019)352; tomēr 
norāda, ka ES vajadzētu rīkoties vērienīgāk;

2. uzsver, ka ES ir pilnvaras, atbildība un līdzekļi, lai aizsargātu Eiropas mežus, kas ir daļa 
no pasaules mežiem; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai pasākumi, 
kuru mērķis ir aizsargāt un atjaunot pasaules mežus, tiktu konsekventi piemēroti 
Eiropas mežiem; 

3. uzsver pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu būtisko lomu pasaules mežu aizsardzībā un 
aicina Komisiju ņemt to vērā mežu aizsardzības pasākumu pieņemšanā, īstenošanā un 
izpildē gan ES līmenī, gan galvenajos starptautiskajos forumos; 

4. uzsver pilsoniskās sabiedrības lomu vides aizsardzības un ilgtspējīga patēriņa 
veicināšanā un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pārredzamību un sabiedrības 
līdzdalību ar mežu saistītos pasākumos, lai veicinātu mežu aizsardzību;

5. uzskata, ka vienota piegādes ķēdes, kas neizraisa atmežošanu, jēdziena definīcija ir 
būtiska, lai risinātu preču, kas veicina atmežošanu, problēmu un aicina Komisiju 
ierosināt šādu definīciju;



PR\1201497LV.docx 5/10 PE648.567v01-00

LV

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka pētījumi par sertifikācijas shēmām attiecībā uz precēm, 
kas ražotas, neizraisot atmežošanu, tiek veikti nekavējoties, un iesniegt šos pētījumus 
kopā ar priekšlikumu par turpmākiem pasākumiem Eiropas Parlamentam turpmākai 
izskatīšanai;

7. iesaka Komisijai īpašu uzmanību pievērst iespējām regulēt piekļuvi Savienības tirgum, 
lai popularizētu produktus, kas ražoti, neizraisot atmežošanu, tostarp iespējai ieviest 
pienācīgas pārbaudes regulējumu attiecībā uz precēm, kuras ir saistītas ar apdraudējumu 
mežam; 

8. aicina privāto sektoru vairāk iesaistīties cīņā pret atmežošanu; vienlaikus aicina 
Komisiju pastiprināt sadarbību ar privāto sektoru un izstrādāt piemērotus instrumentus 
brīvprātīgo darbības stimulēšanai, pamatojoties uz kopīgas atbildības principu;

9. uzsver, ka metodes, kas izmantotas, lai sasniegtu tiesību aktu kopumā “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā” noteiktos mērķus, nedrīkst izraisīt atmežošanu un mežu degradāciju 
citās pasaules daļās; tādēļ aicina Komisiju līdz 2021. gadam pārskatīt attiecīgos 
aspektus ziņojumā, kas pievienots Komisijas Regulai (ES) 2019/807, un vajadzības 
gadījumā bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā līdz 2023. gadam pārskatīt šo 
regulu, balsoties uz zinātnes atziņām un saskaņā ar piesardzības principu;

10. atzinīgi vērtē Komisijas plānu nodrošināt, ka atmežošanas jautājums tiek iekļauts valstu 
līmeņa politiskajos dialogos, un iesaka Komisijai šajos dialogos ietvert cilvēktiesību, jo 
īpaši pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesību, veicināšanu, kā arī atbalstu vides 
aktīvistiem;

11. atzinīgi vērtē Komisijas plānu palīdzēt partnervalstīm izstrādāt un īstenot valsts mežu 
un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas, taču uzskata, ka šādai palīdzībai būtu 
jāsniedz izmērāmi rezultāti, kas apliecina tās rentabilitāti, un iesaka Komisijai iekļaut šo 
aspektu savās pārdomās un darbībās;

12. aicina Komisiju ierosināt īpašus pasākumus, lai stiprinātu politisko un tiesisko 
regulējumu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un zemes izmantošanas plānošanas 
atbalstam;

13. aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst koksnes kurināmā ilgtspējīgas ražošanas un 
izmantošanas pasākumiem, cita starpā ņemot vērā lielo koksnes granulu importa apjomu 
ES un iespējamos riskus, ko šis imports rada mežiem trešās valstīs;

14. aicina ES apsvērt iespēju sniegt atbalstu trešām valstīm, kurām ir potenciāls pāriet uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, tādējādi samazinot spiedienu uz atmežošanu, ko rada 
koksnes izmantošana par kurināmo;

15. atzinīgi vērtē Komisijas plānu stiprināt sadarbību pasaules mežu aizsardzības politikas 
un pasākumu jomā galvenajos starptautiskajos forumos un aicina Komisiju censties 
sadarboties ar šiem forumiem, lai cita starpā saskaņotu izmantoto terminoloģiju un 
jēdzienus (piemēram, ilgtspējīga mežu apsaimniekošana vai piegādes ķēdes, kas 
neizraisa atmežošanu) un nodrošinātu pieņemto politikas virzienu un pasākumu 
saskaņotību; 
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16. aicina Komisiju nodrošināt, ka visos nesen pieņemtajos tirdzniecības nolīgumos –– gan 
visaptverošos, gan attiecīgos apakšnolīgumos –– ir iekļauti noteikumi par mežiem un 
aizsardzības pasākumi, lai novērstu to īstenošanu tādā veidā, kas varētu izraisīt 
atmežošanu un mežu degradāciju; 

17. iesaka Komisijai izvērtēt iespēju iekļaut mežu aizsardzības noteikumus esošajos 
tirdzniecības nolīgumos, kuros šādi noteikumi vēl nav iekļauti; 

18. aicina Komisiju nodrošināt, ka tirdzniecības nolīgumu ietekme uz mežu stāvokli tiek 
sistemātiski izvērtēta, izmantojot ilgtspējas ietekmes novērtējumus un citas attiecīgas 
novērtēšanas metodes, un ka šo novērtējumu secinājumi pēc tam tiek ņemti vērā, lemjot 
par šādu nolīgumu noslēgšanu; 

19. aicina Komisiju ES turpmākajās meža stratēģijās iekļaut saistošus mērķus meža 
ekosistēmu, tostarp vietējo Eiropas mežu, aizsardzībai un atjaunošanai;

20. uzskata, ka finanšu plūsmas –– gan privātās, gan publiskās –– attiecīgajās rūpniecības 
nozarēs ir jāpārorientē uz darbībām, kas neizraisa atmežošanu;

21. aicina Komisiju sistemātiski integrēt ar mežu saistītus elementus attīstības politikā un 
visās ieguldījumu un atbalsta programmās, kas paredzētas ražotājvalstīm, un apsvērt 
iespēju noteikt, ka ieguldījumi un atbalsts ir atkarīgi no šo elementu ievērošanas; 

22. aicina Komisiju veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu tādas informācijas un datu 
pieejamību, kas iegūti, izmantojot esošos un jaunus mežu uzraudzības līdzekļus, un 
nodrošināt, ka šī informācija tiek izplatīta sabiedrībai, patērētājiem un privātajam 
sektoram pieejamā un saprotamā veidā;

23. uzsver, ka neatkarīga uzraudzība un informācijas apmaiņa ir sevišķi būtiska, lai 
uzlabotu apsaimniekošanu un veicinātu pilnīgu atmežošanas saistību izpildi 
partnervalstīs; prasa ES palielināt finansiālo un tehnisko atbalstu partnervalstīm šo 
mērķu sasniegšanai un palīdzēt tām attīstīt specializētās zināšanas, kas vajadzīgas, lai 
uzlabotu vietējās meža apsaimniekošanas struktūras un pārskatatbildību;

24. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Meži aizņem aptuveni 30 % no sauszemes teritorijas un veido 80 % no bioloģiskās 
daudzveidības. Šis fakts pats par sevi var būt pietiekams, lai pamatotu vajadzību tos aizsargāt. 
Tomēr šis iemeslu saraksts nepavisam nav izsmeļošs. Mežiem ir būtiska sociālā, kultūras un 
garīgā vērtība un vienlaikus tie pilda daudzas funkcijas, sākot no produktīvām līdz 
vienlīdz svarīgām neproduktīvām –– vides un sociālām funkcijām. Cita starpā meži regulē 
ūdens aprites ciklu, uzlabo gaisa kvalitāti un absorbē oglekļa dioksīdu. Tie ir arī daudzu sugu, 
tostarp daudzu apdraudēto sugu, dzīvotnes un mājvieta daudzām vietējām kopienām, tostarp 
pirmiedzīvotājiem. Pēdējās desmitgadēs nepārtraukti pieaug spiediens izmantot mežu 
neproduktīvās funkcijas un visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc autentiskas savvaļas dabas. 
Šīs faktoru kombinācijas rezultātā stingra mežu aizsardzība ir kļuvusi par vienu no pasaules 
sabiedrības prioritātēm. 

Pašlaik mežu veidu daudzveidība ir vēl nepieredzēta –– no vietējiem tropu mežiem un 
piekrastes mangrovju audzēm līdz mērenā klimata joslas mežiem un subarktiskajiem 
boreālajiem mežiem. Apsverot tādu tiesību aktu turpmāku izstrādi, kuru mērķis ir labāk 
aizsargāt pasaules mežus, daudzveidība ir viens no galvenajiem aspektiem, kas vienmēr 
jāpatur prātā. Pieņemtajiem risinājumiem ir noteikti jāatspoguļo šī daudzveidība. Būtu 
gandrīz neiespējami rast vienu universālu risinājumu visu veidu mežaudzēm. Ar šo situāciju ir 
saistīts viens samērā negatīvs novērojums, proti, spiediens uz mežiem dažādās ģeogrāfiskajās 
zonās palielinās, izraisot šo mežu pakāpenisku degradāciju un bieži vien to izzušanu. 
Laikposmā no 1990. līdz 2016. gadam vien pasaule cilvēku darbības dēļ zaudēja 1,3 miljonus 
kvadrātkilometru meža –– katru stundu izzūd meži 800 futbola laukumu platībā. Komisijas 
mērķis, kas noteikts paziņojumā par atmežošanu (COM(2008)645 final), proti, līdz 2020. 
gadam par 50 % samazināt tropu mežu bruto zudumu, gandrīz noteikti netiks sasniegts. Tajā 
pašā laikā mūsu attiecības ar mežiem var uzskatīt par cilvēces kultūras brieduma 
atspoguļojumu.

Liela apjoma atmežošana un mežu degradācija lielākoties notiek tropu mežos. Piemēram, 
mangrovju meži plešas gar vairāk nekā 75 % tropu piekrastes, bet pašlaik vairāk nekā puse no 
tiem ir iznīcināti, galvenokārt būvniecības, akvakultūras, piesārņojuma un neilgtspējīgas 
lauksaimniecības dēļ. Amazones baseina meži to lieluma dēļ ir viena no prioritātēm pasaules 
mežu aizsardzībā. Tie ir pakļauti lielam spiedienam, jo Brazīlijas valdība faktiski atbalsta mežu 
izciršanu un apzināti meža ugunsgrēki 2019. gadā pieauga par 50 % salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Liela daļa teritorijas, ko tradicionāli apdzīvo pirmiedzīvotāji, ir tropu meži. 
Pirmiedzīvotājiem pieder vai tie apsaimnieko 35 % vietējo un jo īpaši tropisko mežu. Tajā pašā 
laikā pētījumi liecina, ka atmežošanas rādītāji vietējās teritorijās ar iedibinātām zemes 
lietošanas sistēmām ir divas līdz trīs reizes zemāki nekā ārpus šīm teritorijām1.

Ņemot vērā vietējo tropu mežu būtisko pozitīvo lomu, būtu arī jāuzsver, ka no jauna stādītie 
meži nevar pilnībā aizstāt vietējos mežus, kuriem ir liels oglekļa uzkrājums un kuriem 
raksturīgs ievērojams vecums, unikālas ekoloģiskās īpašības un augstākais bioloģiskās 
daudzveidības līmenis. Turklāt daudzos gadījumos iznīcinātos vietējos mežus nav iespējams 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. World Resources Institute, 2016. gada oktobris, 98. lpp. Pieejams: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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atjaunot. Kā piemēru var norādīt iepriekš minētos mangrovju mežus.

Tomēr, neraugoties uz satraucošo problēmu mērogu attiecībā uz mežiem ārpus Eiropas, 
jāuzsver, ka arī mežu stāvoklis Eiropas Savienībā nav apmierinošs un, neraugoties uz 
pieaugošo sabiedrības spiedienu izmantot mežu neproduktīvās funkcijas, to kvalitāte 
ilgtermiņā pasliktinās. Eiropas meži nav pasargāti no pamatproblēmām, kas mežiem ir 
kopīgas visā pasaulē, proti, atmežošanu un nelikumīgu mežizstrādi. Arī veids, kādā tie tiek 
apsaimniekoti, ir neapmierinošs daudzviet Eiropā2.

Kā minēts iepriekš, meži ir daudzu apdraudēto sugu, tostarp visvairāk apdraudēto sugu, 
dzīvotnes. Līdz ar to atmežošana ir viens no galvenajiem cēloņiem bioloģiskās 
daudzveidības izzušanai pasaulē, kas pašlaik attīstās vēl nepieredzētā tempā3. Tādējādi 
pasaule zaudē ne tikai augu sugas, bet arī satraucoši lielu skaitu dzīvnieku sugu, no kurām 
dažas, kas bieži vien dzīvo tropu mežos, cilvēki ir iznīcinājuši, pirms tās būtu bijis iespējams 
atklāt un tām varētu piešķirt nosaukumu. Tropu mežu augi, kas veido tikai 7 % no pasaules 
veģetācijas, ir sava veida aptieka pasaulei; vairāk nekā ceturtā daļa moderno zāļu, kuru vērtība 
ir EUR 100 miljardi gadā, nāk no tropu mežu augiem. Tajā pašā laikā bioloģiskās daudzveidības 
izzušana neaprobežojas tikai ar sugām, kas tieši saistītas ar mežiem. Kā piemēru var norādīt 
iepriekš minētos mangrovju mežus, kuriem ir svarīga nozīme koraļļu rifu aizsardzībā, jo tie 
uztver barības vielas un nogulsnes un nodrošina aizsardzību pret termisko un fotooksidatīvo 
stresu.

Lielu daļu no iegūtajiem kokmateriāliem izmanto kā kurināmo, un malka ir vissvarīgākais 
mežsaimniecības produkts daudzās jaunattīstības valstīs; piemēram, Subsahāras Āfrikā 80 % 
iedzīvotāju ēdiena gatavošanai kā kurināmo joprojām izmanto malku. Tajā pašā laikā 
sagaidāms, ka pieprasījums pēc malkas palielināsies un līdz 2030. gadam no šā kurināmā avota 
būs atkarīgi 2,8 miljardi cilvēku salīdzinājumā ar pašreizējiem 2 miljardiem. Tomēr teritorijas, 
kas ir visneaizsargātākās pret atmežošanu, vienlaikus ir teritorijas, kurās ir vislielākais saules 
gaismas stundu skaits gadā, tādējādi nodrošinot iespējas pakāpeniski pāriet uz atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. 

Īpaši būtiska nozīme ir arī atmežošanas ietekmei uz klimata pārmaiņām. Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas rodas no zemes izmantošanas un izmaiņām zemes izmantojumā, jo 
īpaši saistībā ar atmežošanu, veido gandrīz 12 % no kopējām emisijām, un līdz ar to tās 
ir otrs nozīmīgākais klimata pārmaiņu cēlonis pēc fosilo kurināmo sadedzināšanas. 
Papildus mežizstrādei galvenais atmežošanas iemesls ir  lauksaimnieciskā darbība atmežotā 
zemē. Lauksaimniecība ir cēlonis 80 % mežu izciršanai visā pasaulē, no kuriem 48 % ir saistīti 
ar naturālo lauksaimniecību un 32 % –– ar komerciālo lauksaimniecību; citi atmežošanas 
iemesli ir mežizstrāde (14 %), kokogļu ražošana (5 %), pilsētu paplašināšana, infrastruktūras 
attīstība un izejvielu ieguve. Turklāt jau esošā lauksaimniecības zeme bieži vien tiek 
apsaimniekota nepiemērotā veidā, kā rezultātā pasliktinās augsnes auglība un tiek veicināta 
atmežošana, lai radītu jaunas platības lauksaimnieciskai darbībai. Eiropas Savienība kā 

2 Viz FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [tiešsaistē]. FERN. 2019. gada 
februāris. Pieejams: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Saskaņā ar šo ziņojumu aptuveni 1 miljonam dzīvnieku un augu sugu draud izzušana. IPBES. Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. [tiešsaistē] 
IPBES, 2019. gads. Pieejams: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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importētāja ir tieši iesaistīta starptautiskajā tirdzniecībā ar produktiem, kas ražoti, izraisot 
atmežošanu, piemēram, palmu eļļu, gaļu, soju, kakao, kukurūzu, koksni un gumiju, tostarp 
pārstrādātu produktu vai pakalpojumu veidā, un ES šo produktu patēriņa daļa pasaulē sasniedz 
10 %.

Apsverot, kādam vajadzētu būt meža aizsardzības virzienam nākotnē, nevar neņemt vērā 
produktīvo funkciju, ko patlaban veic meži. Tādēļ būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu taisnīgu 
pāreju uz ilgtspējīgākiem lauksaimnieciskās darbības veidiem. Līdz ar to, ņemot vērā 
pašreizējo neilgtspējīgo meža zemes izmantošanas veidu, kas izraisa atmežošanu un mežu 
degradāciju, ir jāmeklē alternatīvi iztikas līdzekļi tiem, kuru iztikas nodrošināšana ir 
atkarīga no mežiem vai lauksaimniecības zemes, kas bieži vien izplešas mežos. Ņemot vērā 
arvien biežākos galvenokārt attīstīto valstu iedzīvotāju aicinājumus palielināt mežu 
neproduktīvu izmantošanu, ir iespējams radīt pozitīvu ekonomisko impulsu šajā virzienā, 
atbalstot un turpinot attīstīt dabu saudzējošu tūrismu, kas arī radītu alternatīvus veidus, kā 
nodrošināt iztiku meža teritorijās. Pašlaik meži ir iztikas un ienākumu avots aptuveni 25 % 
pasaules iedzīvotāju, un mežu iznīcināšana nopietni ietekmē visneaizsargātāko cilvēku, tostarp 
pirmiedzīvotāju, kas ir ļoti atkarīgi no mežu ekosistēmām, iztiku. Turklāt, aizsargājot esošos 
mežus un ilgtspējīgi palielinot meža segumu, var nodrošināt iztiku un palielināt ienākumus 
vietējām kopienām un attīstīt ilgtspējīgu bioekonomiku. Šajā ziņā meži ir daudzsološa videi 
draudzīga ekonomikas nozare, kas var radīt 10–16 miljonus ilgtspējīgu un pienācīgu darbvietu 
visā pasaulē. Jāņem vērā arī sieviešu īpašā loma mežu aizsardzībā4. Lai gan mežu degradācija 
kaitē visām kopienām, kas ir atkarīgas no mežiem, ar mežu saistīto resursu zudums parasti ir 
īpaši apgrūtinošs sievietēm, kuras izmanto šos resursus, lai rūpētos par savām ģimenēm.

Daudzās valstīs atmežošana ir saistīta arī ar atbilstošas politikas (piemēram, zemes 
izmantošanas plānošanas) trūkumu, neskaidrām īpašumtiesību attiecībām un citām 
tiesībām uz zemi, sliktu pārvaldību un tiesībaizsardzību, nelikumīgām darbībām un 
nepietiekamiem ieguldījumiem ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā. 86 % pasaules mežu 
pieder valstīm, bet praksē aptuveni 60 % zemes un resursu visā pasaulē tiek apsaimniekoti, 
pamatojoties uz paražu tiesību normām, no kurām oficiāli atzīta ir mazāk nekā piektdaļa. 
Piemēroti administratīvie un juridiskie instrumenti, proti, stratēģiskie instrumenti, piemēram, 
teritoriālā aizsardzība, kuras mērķis ir saglabāt integritāti un novērst teritorijas sadrumstalotību 
un mežu apsaimniekošanas neilgtspējīgas formas, ir priekšnoteikums mežu dabisko funkciju 
saglabāšanai.

Mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas sertifikācijas shēmām arī varētu būt svarīga pozitīva 
loma mežu ekonomiskās izmantošanas racionalizēšanā, ja to galvenais mērķis ir cīnīties 
pret atmežošanu, nevis kalpot bieži vien konfliktējošām komerciālām un citām interesēm. Šajā 
sakarībā diemžēl jānorāda, ka pašreizējie sertifikācijas veidi bieži vien ir neveiksmīgi un 
neatbilst noteiktajiem mērķiem5.
Šā ziņojuma sagatavošanas sākumpunkts bija Komisijas paziņojums COM(2019)352 final. Šajā 

4 Viz, e.g., FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [tiešsaistē]. 2014. gads Pieejams: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, vai GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest 
management  [tiešsaistē]. GEF. Paziņojums presei. 2011. gada 1. marts. Pieejams: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [tiešsaistē]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, 2018. gada februāris. Pieejams: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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dokumentā cita starpā ir izklāstītas piecas prioritātes ES rīcības pastiprināšanai, lai aizsargātu 
un atjaunotu pasaules mežus. Lai gan šo paziņojumu var uzskatīt par labu pirmo soli, jāatzīmē, 
ka dokuments kopumā nav pietiekami vērienīgs un dažos izvirzītajos priekšlikumos tas bieži 
vien ir pārāk abstrakts, ņemot vērā mežu funkciju nozīmi un nepieciešamību tos efektīvi 
aizsargāt. 

Apzinot problēmas un pēc tam veicot atbilstošus pasākumus pasaules mežu aizsardzībai, 
sākotnējos apsvērumos ir jāiekļauj mērķis uzlabot un saskaņot attiecīgo terminu 
definīcijas. Pašreizējās definīcijas, ko pieņēmušas attiecīgās starptautiskās meža 
apsaimniekošanas struktūras, neraugoties uz iepriekš minēto būtisko atšķirību starp vietējiem 
mežiem un atjaunotajiem mežiem, bieži vien ir tikai tehniskas un pietiekami neaptver atšķirību 
starp vietējo mežu, atjaunoto mežu un tādējādi arī meža plantāciju. Galu galā tas var radīt ļoti 
nozīmīgus izkropļojumus attiecībā uz platību un citiem datiem par mežiem atsevišķās 
teritorijās, un tas var kavēt piemērotu un efektīvu koriģējošu darbību veikšanu. Eiropas 
Savienības meža un meža ekoloģijas ekspertu prasmes, tās rīcībā esošie finanšu resursi un 
starptautiskā ietekme ļauj ES uzņemties nozīmīgu un pozitīvu lomu pasaules mežu aizsardzībā. 
Šajā ziņojuma projektā ir mēģināts ņemt vērā visus šos aspektus.


