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IEROSINĀJUMI

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

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka mežu saglabāšana ir viens no lielākajiem mūsdienu uzdevumiem 
ilgtspējas jomā, un, neizpildot šo uzdevumu, nav iespējams sasniegt Parīzes 
nolīguma un Zaļā kursa mērķus; uzsver, ka mežu ilgtspējīgu izmantošanu nevar 
nodrošināt ar pašreizējām rīcībpolitikām; 

2. atzinīgi vērtē labos rezultātus, kas ES FLEGT rīcības plāna un brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumu ietvaros gūti sadarbībā ar trešām valstīm, risinot ar 
nelikumīgu mežizstrādi saistīto piegādes problēmu, un uzsver, ka šis darbs būtu 
jāpastiprina, tostarp piedāvājot spēju veidošanu; 

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

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

1. atzīmē – lai gan uzņēmumi patiešām ir centušies pašregulēties, brīvprātīgi uzņemoties 
pienācīgas pārbaudes saistības, ir skaidrs, ka ar atmežošanu bieži vien saistās sarežģītas, 
dinamiskas un nepārredzamas globālas vērtību ķēdes; un līdz ar to iesaka izstrādāt 
efektīvākus un plašāk aptverošus pasākumus, pievēršoties Savienības mēroga 
pieprasījumam; 

2. uzsver, cik būtiski ir nodrošināt, 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; 

3. iesaka visos jaunajos tirdzniecības nolīgumos iekļaut noteikumus par mežu saglabāšanu 
un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pienākumu nodrošināt, ka efektīvi tiek īstenoti 
daudzpusējie vides nolīgumi, tādi kā Parīzes nolīgums un Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību; 

4. prasa, lai obligātās prasības Savienības līmenī tiktu papildinātas ar lielāku un 
pastiprinātu globālo sadarbību un konsekventu rīcību nolūkā izvairīties no apgrieztās 
ietekmes, ko rada nevēlamu atmežošanu izraisošu piegādes ķēžu novirzīšana uz citiem 
pasaules reģioniem. 


