
 

AD\1151667LV.docx  PE616.682v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2018/2003(INI) 

24.4.2018 

ATZINUMS 

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Attīstības komitejai 

par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: 

meži 

(2018/2003(INI)) 

Atzinuma sagatavotāja: Maria Arena 

 



 

PE616.682v02-00 2/8 AD\1151667LV.docx 

LV 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1151667LV.docx 3/8 PE616.682v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē sasniegto saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un 

tirdzniecības brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem (FLEGT BPN), jo īpaši 

attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības, rūpniecības un valdību vienotību, kas ļauj pieņemt 

kopīgus politiskus lēmumus; aicina Komisiju sekmīgi noslēgt pašreizējās sarunas, 

pastiprināt un paātrināt spēkā esošo BPN īstenošanu, piešķirt vēl lielāku prioritāti valstu 

tiesību aktu izpildei un sniegt atbilstīgu palīdzību, atbalstot nepieciešamos reformas 

procesus BPN eksportētājvalstīs, un pievērsties neatrisinātajiem problēmjautājumiem, 

piemēram, korupcijai, konflikta zonās iegūtiem kokmateriāliem, nelegālai meža izciršanai, 

meža degradācijai, pārredzamībai un kopienu īpašumtiesību drošībai kā zemes pārvaldības 

pamatprincipam; mudina Komisiju aicināt BPN valstis, izstrādājot savas kokmateriālu 

likumības nodrošināšanas sistēmas, ņemt vērā atmežošanas, meža pārveides un 

ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas jautājumus; piebilst, ka FLEGT Rīcības plānā būtu 

jāņem vērā arī jaunie ģeogrāfiski prioritārie reģioni — gan tie, ar kuriem ir noslēgti BPN, 

gan tie, ar kuriem tie nav noslēgti;  

2. norāda, ka iespēja sekmīgi īstenot BPN būs lielāka tad, ja tiks paredzēts mērķtiecīgāks 

atbalsts neaizsargātām grupām, kas iesaistītas kokmateriālu resursu pārvaldībā (mazajiem 

īpašniekiem, mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, neatkarīgiem 

“neoficiālās” nozares dalībniekiem); uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai sertifikācijas 

procesos tiktu ievērotas meža apsaimniekošanā iesaistītu neaizsargātāku grupu intereses; 

3. uzsver, ka ir svarīgi apkarot tropu kokmateriālu nelikumīgu tirdzniecību; ierosina 

Komisijai turpmākajās sarunās par FLEGT eksporta licencēm kokmateriālu produktiem, 

kuru likumība ir pārbaudīta un kurus eksportē uz ES, ņemt vērā pieredzi, ko sniegusi kopš 

2016. gada novembra spēkā esošā Indonēzijas sistēma; prasa, lai Komisija veiktu 

neatkarīgu ietekmes novērtējumu par Indonēzijas kokmateriālu likumības nodrošināšanas 

sistēmas īstenošanu un ar to iepazīstinātu atbilstīgā termiņā; 

4. atgādina, ka konflikta zonās iegūti kokmateriāli jau ir noteikti par FLEGT Rīcības plāna 

darbības jomu, taču šis jautājums netiek pietiekami risināts; aicina Komisiju pildīt savu 

apņemšanos paplašināt ES Kokmateriālu regulā noteiktos pienācīgas pārbaudes 

pienākumus, gaidāmajā pārskatīšanā paredzot regulu attiecināt arī uz konflikta zonās 

iegūtiem kokmateriāliem; 

5. uzsver, ka ir vēl vairāk jāuzlabo ES Kokmateriālu regulas īstenošana un izpilde, lai pēc 

iespējas labāk saglabātu ilgtspējīgu tirdzniecību importētu un vietējā ražojuma 

kokmateriālu un kokmateriālu produktu jomā; 

6. atzīst ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) un ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas (FAO) svarīgo darbu saistībā ar ilgtspējīgu meža 

apsaimniekošanu pasaules mērogā, jo tam ir būtiska nozīme ilgtspējīgā tirdzniecībā ar 

mežsaimniecības produktiem; 

7. aicina ES izveidot ciešāku sadarbību un efektīvas partnerības ar lielajām kokmateriālu 
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patēriņa valstīm un starptautiskām ieinteresētajām personām, piemēram, ANO, jo īpaši 

FAO, Starptautisko mežsaimniecības pētniecības centru (CIFOR) un Pasaules Bankas 

Mežu programmu (PROFOR), lai efektīvāk samazinātu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 

tirdzniecību pasaules līmenī un panāktu labāku meža pārvaldību kopumā; 

8. norāda, ka pie ES robežām būtu rūpīgāk jāpārbauda kokmateriālu un kokmateriālu 

produktu imports, lai nodrošinātu, ka importētie produkti patiešām atbilst kritērijiem, kas 

vajadzīgi to ievešanai ES; 

9. atgādina, ka meži ir mājvieta 300 miljoniem cilvēku un ka gandrīz 1,6 miljardiem cilvēku 

iztika ir atkarīga no meža resursiem kā pārtikas, ēdiena gatavošanai un apkurei izmantotā 

kurināmā, zāļu, pajumtes, apģērba, nodarbinātības un ienākumu avota; norāda, ka meža 

resursi darbojas arī kā drošības tīkli krīzēs vai ārkārtas situācijās, piemēram, ja ilgstoša 

sausuma dēļ nepadodas raža; uzskata, ka ES būtu nepārtraukti jāstrādā kopā ar saviem 

partneriem, lai nodrošinātu, ka mežu sniegtā pievienotā vērtība ir ilgtspējīga un atbilst 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

10. ar bažām norāda, ka uz eksportu orientētā komerciālā lauksaimniecība joprojām ir 

nozīmīgākais iemesls atmežošanai pasaulē, jo aptuveni 75 % no visas atmežošanas pašreiz 

izraisa dabisko mežu pārveidošana par lauksaimniecības platībām1, un ka aptuveni puse 

no visiem kopš 2000. gada izcirstajiem tropu mežiem ir iznīcināti, lai tos nelikumīgi 

pārvērstu par komerciālās lauksaimniecības platībām; norāda, ka ES ir lielākā palmu eļļas 

un sojas eksportpreču importētāja no tropu mežu valstīm un ka saskaņā ar nesenām 

aplēsēm soja, liellopu gaļa, palmu eļļa, kafija un kakao ir cēlonis teju 80 % tropu mežu 

izciršanai visā pasaulē, turklāt 21. gadsimtā ir palielinājusies uz eksportu orientētās 

komerciālās lauksaimniecības nozīme atmežošanas izraisīšanā2; uzsver, ka ir vajadzīga 

spēcīga ES kopējā lauksaimniecības politika, lai konkrētās nozarēs samazinātu mūsu 

atkarību no importa; 

11. atkārtoti aicina ES izstrādāt rīcības plānu atmežošanas un meža degradācijas jomā, tajā 

iekļaujot konkrētus reglamentējošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar ES saistītās 

piegādes ķēdes vai finanšu darījumi neizraisa atmežošanu vai meža degradāciju; 

12. ar bažām norāda, ka atmežošanu uzskata par vienu no faktoriem, kas veicina globālās 

klimata pārmaiņas, un atgādina, ka mežs ir mājvieta 70 % pasaules augu un dzīvnieku un 

ka atmežošanas dēļ tie zaudē savas dzīvotnes; 

13. norāda, ka ES ir reglamentējusi kokmateriālu, zivju un konflikta zonās iegūtu izrakteņu 

piegādes ķēdes, taču lauksaimniecības preces, kas saistītas ar apdraudējumu mežam, vēl 

nav reglamentētas; norāda, ka saskaņā ar nesen veikto priekšizpēti par iespējām 

pastiprināt ES rīcību pret atmežošanu visefektīvākais pieprasījuma puses pasākums 

atmežošanas apkarošanai būtu tiesību akti, kas reglamentē ar apdraudējumu mežam 

saistītu preču piekļuvi ES tirgum; mudina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt izpildāmu 

regulējumu, ar ko noteiktu pienācīgas pārbaudes pienākumus visā šo preču piegādes ķēdē, 

nodrošinot tiesisko noteiktību un pamatojoties uz ilgtspējas vai nesaistes ar atmežošanu 

                                                 
1 “Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014” (ES 
Rīcības plāna meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai izvērtējums, 2004–2014), 2016. gada 
aprīlis, 92. lpp. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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kritērijiem, piemēram, kritērijiem saistībā ar tiešu un netiešu ietekmi uz mežiem un citām 

ekosistēmām un attieksmi pret darba ņēmējiem, kā arī saistībā ar mežā dzīvojošo kopienu 

un pirmiedzīvotāju tiesībām attiecībā uz tādiem jautājumiem kā zemes piesavināšanās; 

14. uzsver, ka ir jāpaplašina un jāpastiprina pasākumi ES divpusējo un daudzpusējo brīvās 

tirdzniecības un investīciju nolīgumu (BTN) ietekmes uz vidi un cilvēktiesībām 

novēršanai, uzraudzībai un pārbaudei, cita starpā izmantojot pārbaudāmus rādītājus un 

neatkarīgas kopienas līmeņa uzraudzības un ziņošanas iniciatīvas; 

15. atgādina, ka Malaizija un Indonēzija ir galvenās palmu eļļas ražotājas (aptuveni 85–90 % 

no pasaules ražošanas apjoma) un ka aizvien lielākais pieprasījums pēc šīs preces izraisa 

atmežošanu, rada spiedienu uz zemes izmantošanu un būtiski ietekmē vietējās kopienas, 

veselību un klimata pārmaiņas; šajā saistībā uzsver, ka ar Indonēziju un Malaiziju risinātās 

sarunas par tirdzniecības nolīgumiem būtu jāizmanto vietējās situācijas uzlabošanai; 

16. mudina ES tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās vienmēr iekļaut saistošus un 

izpildāmus nosacījumus, kas paredzēti, lai apturētu nelikumīgu mežizstrādi, atmežošanu, 

meža degradāciju, zemes piesavināšanos un citus cilvēktiesību pārkāpumus, uz kuriem 

attiecas atbilstīgi un efektīvi strīdu izšķiršanas mehānismu, un līdz ar dažādām izpildes 

panākšanas metodēm apsvērt arī uz sankcijām balstītu mehānismu un noteikumus tiesību 

uz īpašumu, iepriekšējas apspriešanās un apzinātas piekrišanas nodrošināšanai; aicina 

Komisiju, izmantojot pārskatīšanas klauzulu, iekļaut šādus nosacījumus jau noslēgtajos 

BTN, jo īpaši apņemšanos efektīvi īstenot Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām; 

uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt šos nosacījumus un ka ir nekavējoties jāsāk valdības 

konsultāciju procedūras, ja tirdzniecības partneri šos noteikumus neievēro, un jāsāk 

piemērot spēkā esošie izpildes mehānismi, piemēram, tirdzniecības un ilgtspējīgas 

attīstības sadaļās paredzētie strīdu izšķiršanas mehānismi; 

17. atgādina, ka ir jāievēro ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; atbalsta 

notiekošās sarunas ar mērķi izstrādāt saistošu ANO instrumentu, ar ko reglamentētu 

transnacionālu korporāciju un citu uzņēmumu darbības cilvēktiesību aspektā, un uzsver, 

ka ir svarīgi, lai ES aktīvi līdzdarbotos šajā procesā; 

18. norāda, ka Vispārējo preferenču sistēmas (VPS) regulas darbības joma saistībā ar meža 

resursu aizsardzību un pārskatatbildīgu apsaimniekošanu joprojām ir ierobežota; aicina 

Komisiju nodrošināt, ka tiek pienācīgi uzraudzītas ar mežiem saistītās konvencijas, uz 

kurām attiecas VPS un VPS+ shēma, arī iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 

garantētu mežu aizsardzību partnervalstīs, un cita starpā apsverot iespēju izveidot sūdzību 

izskatīšanas mehānismu nolūkā nodrošināt, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā ieinteresēto pušu 

sūdzības; uzsver, ka šajā mehānismā ir īpaši jāņem vērā pirmiedzīvotāju un no meža 

atkarīgo kopienu tiesības, kā arī attiecīgā gadījumā tiesības, kas paredzētas SDO 

Konvencijā C169 par pirmiedzīvotājiem un cilšu tautām; 

19. mudina Komisiju BTN izpildāmo korupcijas apkarošanas noteikumu darbības jomā 

iekļaut nelikumīgu mežsaimniecības praksi, piemēram, pārmērīgi zemas koksnes cenas 

noteikšanu koncesijās, aizsargājamu koku izciršanu, ko veic komercsabiedrības, meža 

produktu kontrabandu pāri robežām, nelikumīgu mežizstrādi un meža izejmateriālu 

apstrādi bez licences; 

20. uzsver, ka ES tirdzniecības politikā būtu jāpievēršas ar nelikumīgu mežizstrādi saistītajai 
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korupcijai; mudina Komisiju brīvās tirdzniecības nolīgumos iekļaut ar nelikumīgu 

mežizstrādi saistītas korupcijas apkarošanas noteikumus, kas ir izpildāmi un kas ir efektīvi 

un pilnībā jāīsteno; 

21. atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgas iespējas vērsties tiesu iestādēs, tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus un trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību dabas resursu 

eksportētājvalstīs, lai nodrošinātu tiesību aktu vai iniciatīvu efektivitāti; 

22. prasa, lai ES saskaņā ar PTO noteikumiem apsvērtu pārredzamas, funkcionējošas, 

efektīvas un izpildāmas “sociālas un vides izsekojamības” marķējuma sistēmas izveidi, 

kas būtu piemērojama visā kokmateriālu ražošanas ķēdē un ar apdraudējumu mežam 

saistītu lauksaimniecības preču ķēdē, un veicināt līdzīgu darbību starptautiskā līmenī; 

uzsver, ka sertifikācijai ir jābūt viegli pieejamai mazajiem īpašniekiem un MVU un 

saprotamai patērētājiem, un atgādina, ka šādiem pasākumiem ir jābūt praktiskiem un 

finansiāli pieejamiem, jo īpaši mazajiem ražotājiem; atgādina, ka ir jāpastiprina muitas 

kontrole, jānodrošina licencēšanas iestāžu un revidentu pilnīga neatkarība un 

pārskatatbildība un jāveic tiesvedība par jebkādu sertifikācijas gaitā atklāti nelikumīgu 

praksi; 

23. atgādina — lai nodrošinātu sociālo stabilitāti, vides ilgtspējīgu izmantošanu un atbildīgas 

investīcijas ilgtspējīgā attīstībā, būtiska nozīme ir zemes un mežu īpašumtiesību atbildīgai 

pārvaldībai; 

24. prasa, lai ES sadarbotos ar privāto sektoru un veicinātu atbildīgas uzņēmējdarbības 

prakses vadlīniju ievērošanu attiecībā uz atbildīgām lauksaimniecības piegādes ķēdēm, 

piemēram, ESAO vadlīniju ievērošanu, kā arī vērienīgu saistību uzņemšanos saskaņā ar 

SDO konvencijām un daudzpusējiem vides nolīgumiem, pienācīgi iesaistot pilsonisko 

sabiedrību un efektīvi sadarbojoties ar vietējām ieinteresētajām personām, un izstrādātu 

atbilstīgus noteikumus, ar kuriem panākt investoriem domātu sociālo un vides standartu 

izpildi un nepieļaut tādas investīcijas, kas veicina atmežošanu un nelikumīgu mežizstrādi, 

piemēram, gaidāmajā Direktīvas par nefinanšu informācijas atklāšanu pārskatīšanā 

iekļaujot direktīvā šo aspektu; aicina ES arī šajā virzienā strādāt kopā ar starptautiskajiem 

partneriem. 
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