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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka mežu saglabāšana un to degradācijas novēršana ir viens no lielākajiem 
mūsdienu uzdevumiem ilgtspējas jomā, un, neizpildot šo uzdevumu, nevarēs sasniegt 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam, Parīzes nolīguma un Eiropas zaļā kursa 
mērķus; uzsver, ka atsevišķās pasaules daļās mežu un ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu nevar nodrošināt ar pašreizējām rīcībpolitikām; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāpārskata tirdzniecības un ieguldījumu politika, lai efektīvāk risinātu šo globālo 
problēmu un, pasaules mērogā radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un jāņem vērā 
saikne starp tirdzniecības nolīgumiem un globālo biodaudzveidību, kā arī mežu 
ekosistēmām; uzskata, ka ES ir jānodrošina, lai tā atbalstītu tikai tādas globālās 
piegādes ķēdes un finanšu plūsmas, kas nav saistītas ar atmežošanu un neizraisa 
cilvēktiesību pārkāpumus;

2. ar bažām atzīmē, ka pēc traģiskā Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma pētījumi turpina 
apstiprināt satraucošo saikni starp zoonozes slimībām un atmežošanu, klimata izmaiņām 
un bioloģiskās daudzveidības zudumu;

3. atzinīgi vērtē labos rezultātus, kas ES FLEGT rīcības plāna un brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumu (BPN) ietvaros gūti sadarbībā ar trešām valstīm, risinot ar 
nelikumīgu mežizstrādi saistīto piegādes problēmu, un uzsver, ka šis darbs būtu 
jāpastiprina, jo īpaši monitoringa, pārbaužu un kontroļu ziņā, tostarp piedāvājot spēju 
veidošanu; uzsver, ka BPN ir ļoti efektīvs satvars tam, lai izveidotu labas partnerības ar 
šīm valstīm, un ka būtu jāveicina jauni BPN ar citiem partneriem; aicina ES palielināt 
FLEGT finansējumu;

4. mudina Komisiju nodrošināt, ka pilnībā tiek īstenots ES FLEGT darba plāns 2018.–
2022. gadam; 

5. atzinīgi vērtē ES 2019. gada 23. jūlija paziņojumu “Pastiprināt ES rīcību ar mērķi 
aizsargāt un atjaunot pasaules mežus”; uzsver to pasākumu nozīmi, ar ko nodrošina 
pieprasījuma atbilstību izvirzītajiem mērķiem, jo ES ir nozīmīga mežu un ekosistēmu 
apdraudošu preču (FERC) importētāja, un uzsver, ka ES ir pienākums samazināt šāda 
importa negatīvo ietekmi; 

6. atzīst ES Kokmateriālu regulas nozīmi, lai novērstu nelikumīgi iegūtas koksnes 
nonākšanu ES tirgos; atzinīgi vērtē gaidāmo FLEGT regulas un ES Kokmateriālu 
regulas atbilstības pārbaudi, ko veiks Komisija, kā iespēju stiprināt šo tiesību aktu 
izpildi un paplašināt to darbības jomu, lai tajos iekļautu, piemēram, drukātos 
izstrādājumus un kokizstrādājumus, konflikta kokmateriālus, kā arī stiprinātu 
pilsoniskās sabiedrības lomu; 

7. atkārtoti prasa, lai pie ES robežām rūpīgāk tiktu pārbaudīti importētie kokmateriāli un 
koksnes izstrādājumi nolūkā nodrošināt, ka importētie izstrādājumi patiešām atbilst 
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kritērijiem, kas jāievēro to ievešanai ES; aicina savlaicīgi un efektīvi īstenot Savienības 
Muitas kodeksu (SMK) un stiprināt valstu muitas iestāžu spējas, lai nodrošinātu labāku 
SMK saskaņošanu un īstenošanu; uzsver, ka Komisijai jānodrošina, lai muitas kontrolēs 
visā ES tiktu ievēroti vieni un tie paši standarti, izmantojot tiešu un vienotu muitas 
kontroles mehānismu, koordinējot darbību dalībvalstīm un pilnībā ievērojot 
subsidiaritātes principu; 

8. atzīmē, ka lauksaimniecības ekspansija rada aptuveni 80 % no globālās atmežošanas, un 
tās pamatā ir pieprasījums pēc FERC, piemēram, palmu eļļas, sojas, gaļas, ādas, kakao, 
kafijas, gumijas un kukurūzas; atzīmē, ka, izņemot produktus, uz kuriem attiecas ES 
Kokmateriālu regula, pašlaik nav spēkā neviens ES tiesību akts, kas liktu uzņēmējiem, 
kuri laiž FERC ES tirgū, ievērot pienācīgas pārbaudes procedūras, lai mazinātu 
atmežošanas risku; uzskata, ka uz tirdzniecību balstīti partnerības nolīgumi ar 
galvenajām FERC ražotājvalstīm varētu būt noderīgi, lai novērstu atmežošanas 
piedāvājuma cēloņus, un atzīmē, ka FLEGT BPN modelis ir viena no iespējām; 

9. uzskata, ka tirdzniecība un starptautiskā sadarbība ir svarīgi instrumenti, lai konsolidētu 
augstākus ilgtspējas standartus, jo īpaši attiecībā uz nozarēm, kas saistītas ar mežiem un 
atvasinātajām vērtību ķēdēm; aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt sadarbību ar 
trešām valstīm un sniegt tehnisko palīdzību, apmainīties ar informāciju un labu praksi 
mežu saglabāšanā, uzturēšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, īpašu uzmanību pievēršot 
saiknei starp organizēto noziedzību un precēm, kas saistītas ar atmežošanu, un aicina 
veicināt un atvieglināt zinātnisko un akadēmisko sadarbību ar trešām valstīm, kā arī 
popularizēt pētniecības programmas, lai sekmētu zināšanas un inovāciju bioloģiskās 
daudzveidības, zaļās uzņēmējdarbības un aprites ekonomikas jomā; uzsver, ka ir jāņem 
vērā pieņemto pasākumu ietekme uz vismazāk attīstīto valstu (VAV) nodarbinātību un 
izaugsmi, kuras ir atkarīgas no FERC ražošanas; aicina ES sniegt atbalstu un 
sadarboties ar trešo valstu valdībām un pilsonisko sabiedrību to darbā pret atmežošanu, 
jo īpaši izmantojot VPS+ shēmu; aicina Komisiju izvērtēt, vai būtu jāizstrādā jauns 
īpašs tirdzniecības atbalsta instruments, lai atvieglotu tirdzniecību saistībā ar to risku 
mazināšanu, kas raksturīgi FERC ražošanai;

10. iesaka visos jaunajos tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos iekļaut ambiciozākus 
klimata un vides noteikumus par mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
aicina stiprināt šo noteikumu izpildi, kā rezultātā uzlabotos mežu un ekosistēmu 
apstākļi, ietverot pirmiedzīvotāju tautu un vietējo kopienu tiesību aizsardzību, kā arī ar 
nelikumīgu mežizstrādi saistītus pretkorupcijas noteikumus un pienākumu nodrošināt, 
ka efektīvi tiek īstenoti daudzpusējie vides nolīgumi, tādi kā Parīzes nolīgums un 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību; aicina Komisiju apsvērt dažādu instrumentu 
izmantošanu, ar ko monitorētu importa radīto oglekļa dioksīda pēdu; 

11. atzīmē – lai gan uzņēmumi patiešām ir centušies pašregulēties, brīvprātīgi uzņemoties 
pienācīgas pārbaudes saistības, ir redzams, ka ar to nepietiek, jo ar atmežošanu bieži 
vien saistās sarežģītas, dinamiskas un nepārredzamas globālas vērtību ķēdes; un līdz ar 
to iesaka izstrādāt efektīvāku un aptverošāku ES tiesisko regulējumu, ar ko pievērstos 
Savienības mēroga pieprasījumam; 

12. uzskata, ka tam vajadzētu būt likumdošanas priekšlikumam, ar ko ieviestu pienācīgas 
uzticamības pārbaudes pienākumu uzņēmējiem, kas iekšējā tirgū laiž mežus un 
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ekosistēmas apdraudošas preces un produktus, lai nodrošinātu, ka šādas preces un 
produkti neizraisa atmežošanu, mežu degradāciju un dabisko ekosistēmu pārveidošanu 
vai degradāciju vai saistītus cilvēktiesību pārkāpumus; līdzīgs pienācīgas uzticamības 
pārbaudes pienākums būtu jāpiemēro arī finanšu nozarei; pienācīgas uzticamības 
pārbaudes pienākumiem būtu jāattiecas uz visu piegādes ķēdi un tajos būtu jāietver 
ESAO pamatnostādnes par sociālo atbildību un cilvēktiesībām tirdzniecībā; uzsver – lai 
šāds tiesiskais regulējums būtu efektīvāks, tajā būtu jāietver arī pienācīga piekļuve tiesu 
iestādēm, tiesiskās aizsardzības līdzekļi un efektīva trauksmes cēlēju aizsardzība dabas 
resursu eksportētājvalstīs;  

13. uzskata, ka visus turpmākos priekšlikumus attiecībā uz atmežojošām precēm vajadzētu 
balstīt uz pieredzi, kas gūta īstenojot FLEGT rīcības plānu, ES Kokmateriālu regulu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/8211 (Konfliktu izrakteņu regula), 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/95/ES2 (Nefinanšu informācijas 
atklāšanas direktīva), tiesību aktus par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju 
un citas ES iniciatīvas piegādes ķēžu regulēšanai; un prasa ES mudināt brīvprātīgu 
ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikāciju, ar ko varētu verificēt ilgtspēju un kas 
būtu savienojama ar jebkuru ieviesto likumības pārbaužu sistēmu; 

14. prasa Komisijai, lai pasākumiem, ko tā pieņems, būtu visaptveroša un diferencēta pieeja 
atmežošanai, ņemot vērā šīs problēmas dažādās dimensijas un saikni gan ar ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības iedibināšanu, gan cīņu pret noziedzīgām ekonomiskām darbībām; šajā 
nolūkā aicina veidot dialogu ar trešām valstīm, lai katrā atsevišķā gadījumā analizētu 
galvenos meža platību zuduma cēloņus un īstenojamo pasākumu piemērotību; 

15. uzsver, cik būtiski ir veikt ietekmes novērtējumu un ņemt vērā tā rezultātus, lai 
izstrādātu noteikumus, kas nezaudē aktualitāti, bet uzlabo konkurētspēju un ir 
funkcionāli un piemērojami visiem tirgus dalībniekiem, tostarp MVU; jānodrošina, lai 
šādi pasākumi atbilstu PTO noteikumiem, t. i., būtu samērīgi, nediskriminējoši un 
neradītu patvaļīgu vai neattaisnojamu diskrimināciju vai slēptus starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumus; iesaka nodrošināt pienācīgu atbalstu un pārejas laiku 
MVU, lai tie spētu pielāgot uzņēmējdarbību jaunajiem noteikumiem; 

16. uzsver, ka atmežošanu veicinošie faktori paši par sevi pārsniedz meža nozares robežas 
un ir saistīti ar daudziem jautājumiem, tādiem kā zemes lietošanas tiesības, 
pirmiedzīvotāju tautu tiesību aizsardzība, lauksaimniecības rīcībpolitikas, klimata 
pārmaiņas, demokrātija, cilvēktiesības un politiskā brīvība; atgādina, ka pirmiedzīvotāju 
tautu sievietēm un sievietēm lauksaimniecēm ir svarīga loma meža ekosistēmu 
aizsardzībā; aicina Komisiju pastiprināt centienus holistiski risināt atmežošanas 
problēmu, izmantojot saskaņotu politikas satvaru un vienlaikus nodrošinot ekosistēmu 
saglabāšanu; uzskata, ka dzimumu līdztiesība mežsaimniecības izglītībā ir viens no 
galvenajiem mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas elementiem, kas jāatspoguļo ES 
rīcības plānā;

17. atgādina, cik svarīgi ir ievērot ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām; atbalsta notiekošās sarunas saistoša ANO instrumenta izstrādei par 
cilvēktiesībām transnacionālām korporācijām un citiem uzņēmumiem un uzsver, cik 

1 OV L 130 19.05.2017., 1. lpp.
2 OV L 330 15.11.2014., 1. lpp.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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būtiski ir ES aktīvi iesaistīties šajā procesā;

18. uzsver, ka, piešķirot līgumus, publiskā iepirkuma noteikumos BTN būtu jāņem vērā 
sociālie, vides un atbildīgas uzņēmējdarbības kritēriji; 

19. prasa obligātās Savienības mēroga saistības papildināt ar plašāku un ciešāku globālo 
sadarbību, nostiprinātu globālo vides pārvaldību un sadarbību ar trešām valstīm, 
izmantojot tehnisko palīdzību, informācijas un labas prakses apmaiņu mežu aizsardzībā, 
saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, īpaši uzsverot privātā sektora īstenoto ilgtspējas 
iniciatīvu nozīmi; kā arī jāpalielina centieni galvenajos starptautiskajos forumos, tostarp 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (ESAO), lai apturētu atmežošanu un mežu degradāciju, atjaunotu mežus un 
izvairītos no apgrieztās ietekmes, ko rada nevēlamu atmežojošu piegādes ķēžu 
novirzīšana uz citiem pasaules reģioniem; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis, izmantojot tirdzniecību un starptautisko sadarbību, 
mudināt veikt nepieciešamos ieguldījumus, lai nostiprinātu augstākus ilgtspējas 
standartus mežsaimniecības nozarēs un to vērtību ķēdēs, veicinot aprites bioekonomiku, 
zaļo tūrismu, atjaunojamo enerģiju, viedu lauksaimniecību un citas attiecīgās jomas, 
tostarp trešās valstīs; 

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi (BPN)

1. priekšlikumam būtu jānodrošina, ka visām attiecīgajām ieinteresētajām personām ir 
juridiskā noteiktība par jebkādiem jauniem ES mēroga pasākumiem un regulējumu 
saistībā ar FLEGT BPN pašreizējo izmantošanu un licencēšanu, lai nodrošinātu 
ieinteresētību ieguldīt neatmežojošā eksportā uz ES; mudina Komisiju noslēgt uz 
tirdzniecību balstītus partnerattiecību nolīgumus ar lielākajām lauksaimniecības preču 
ražotājvalstīm, lai pievērstos piedāvājuma izraisītas atmežošanas problēmai. 
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