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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju:

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

A. tā kā pret pasaules mežu iznīcināšanu var vērsties, atzīstot, cik meži ir vērtīgi, risinot 
problēmas, kas saistītas ar mūsu patēriņa modeļu ietekmi, garantējot mežu ekonomisko 
vērtību un garantējot tiesības uz zemes lietošanu; tā kā ir ļoti svarīgi arī aizsargāt 
pirmatnējos mežus un veicināt sekundāro mežu atjaunošanos;

B. tā kā veseliem mežiem, kas tiek ilgtspējīgi apsaimniekoti un izmantoti, ir būtiska 
nozīme, lai Savienība sekmīgāk varētu pildīt savas vispārējās saistības un sasniegt savus 
politikas mērķus; 

C. tā kā ieguvumi klimata jomā un citi ekosistēmu pakalpojumi, ko nodrošina meži un uz 
koksnes resursiem balstīta rūpniecība, būs ārkārtīgi svarīgi, lai Savienība spētu pildīt 
savas starptautiskās saistības, piemēram, īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (ANO IAM), kā arī pildīt Kioto protokolā, Parīzes 
nolīgumā un citos starptautiskos instrumentos noteiktās saistības;

D. tā kā mežu ilgtspējīga apsaimniekošana var būt ietekmīgs faktors, kas lielā mērā palīdz 
nepieļaut mežu iznīcināšanu, turklāt labvēlīgi ietekmē mežu veselību un daudzveidību; 

E. tā kā netieša zemes izmantošanas maiņa (ILUC) var īstenoties tad, ja zemi, kas iepriekš 
izmantota pārtikas vai barības audzēšanai, sāk izmantot biodegvielas, bioloģiskā šķidrā 
kurināmā un biomasas kurināmā ražošanai, un lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platība tādēļ var palielināties, iestiepjoties zemes platībās ar lielu oglekļa uzkrājumu, un 
šādi veicināt pasaules mežu iznīcināšanu;

F. tā kā dažās pasaules daļās mežu iznīcināšanai un ekosistēmu pārveidošanai var būt 
sakars ar cilvēktiesību pārkāpumiem, un tas cita starpā attiecas arī uz pirmiedzīvotāju un 
vietējo kopienu tiesībām;

G. tā kā savā 2020. gada 15. janvāra rezolūcijā par Eiropas zaļo kursu1 Eiropas Parlaments 
aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu par Eiropas tiesisko regulējumu, kas 
balstītos uz pienācīgu pārbaudi, lai tādējādi panāktu, ka piegādes ķēdes ražojumiem, 
kuri tiek laisti ES tirgū, ir ilgtspējīgas un nav saistītas ar mežu iznīcināšanu;

H. tā kā kokaugu izejvielas un produkti būtu jāiegūst tikai mežos, kur izstrāde ir atļauta ar 
likumu un notiek saskaņā ar mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem, kas 
izstrādāti starptautiskos procesos mežsaimniecības jomā, piemēram, saistībā ar ANO 
IAM (sevišķi ANO 15. IAM) un Ministru konferenci par mežu aizsardzību Eiropā 
(Forest Europe), kuros cita starpā ir noteikti arī mērķi vides, sociālajā un ekonomikas 
jomā;

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_LV.html
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I. tā kā ir jāpanāk ES Kokmateriālu regulas2 raitāka īstenošana, lai nepieļautu, ka iekšējā 
tirgū nonāk nelikumīgas mežistrādes rezultātā iegūta koksne,

1. uzsver, ka sabiedrībā mežiem ir daudzfunkcionāla nozīme un ka meži nodrošina daudz 
dažādus ekosistēmu pakalpojumus, tostarp pakalpojumus, kas saistīti ar izejvielu 
piedāvājumu, atjaunojamiem energoresursiem, skābekļa ražošanu, CO2 sekvestrēšanu, 
gaisa kvalitāti, ūdens uzkrāšanu un filtrēšanu, kā arī erozijas kontroli;

2. atzīmē, ka mežu ilgtspējīga apsaimniekošana dod iespēju meža vērtību izmantot ilgākā 
izstrādes procesā, tāpēc ar ekonomisku stimulu apsaimniekot mežus ilgtspējīgi meža 
aktīvus ir iespējams vismaz dubultot, jo augšana apsteidz mežizstrādes tempu, un meža 
blīvums līdz ar to turpina palielināties;

3. atgādina, ka mežu iznīcināšanas riskam Savienība pievēršas ES Kokmateriālu regulā, 
Komisijas 2003. gada 21. maija paziņojumā „Meža tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un 
tirdzniecība (FLEGT) — ES Rīcības plāna priekšlikums”, brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumos, kuri ražotājvalstīs sekmē daudzpusēju procesu veidošanos ar dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību, un Atjaunojamo energoresursu direktīvā (RED II)3 — 
šajos dokumentos ir daudz noteikumu, kas varētu noderēt, lai uz to pamata līdz 
minimumam samazinātu mežu iznīcināšanas un nelikumīgas mežizstrādes risku; atzīmē, 
ka pienākums nodrošināt atbilstību Savienības noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem ar 
RED II ir noteikts plašāk un attiecas ne vien uz biodegvielu, bet uz visiem bioenerģijas 
galapatēriņa veidiem, tostarp uz siltumapgādi/aukstumapgādi un elektrību, taču ir vērsts 
tikai uz bioenerģijas ražošanai izmantotām izejvielām, tāpēc patlaban tas neliedz ar 
mežu iznīcināšanu vai ekosistēmu pārveidošanu saistītas preces — tādas kā 
biodegvielu — izmantot citām, ne enerģētiskām vajadzībām;

4. uzsver, ka ilgtspējīgas bioekonomikas veidošanās ir svarīga, jo augstu ekonomisko 
vērtību piešķir ilgtspējīgi ražotiem produktiem;

5. atgādina, ka ar RED II Savienības nospraustā atjaunojamo energoresursu mērķrādītāja 
izpildes kontekstā ir ierobežots to pārtikas un barības kultūraugu īpatsvars, kurus 
uzskata par augsta ILUC riska kultūraugiem un attiecībā uz kuriem ir konstatēts, ka 
attiecīgo pamata izejvielu ražošanas platību paplašināšanas rezultātā nopietni sarūk 
zemes platības ar lielu oglekļa uzkrājumu; atzīmē, ka līdz 2030. gadam šādu augsta 
ILUC riska biodegvielas veidu attiecīgais īpatsvars tiks samazināts līdz 0 %; uzskata to 
par ļoti svarīgu noteikumu, kas ierobežo iespēju, ka Savienības atjaunojamo 
energoresursu politika nelabvēlīgi un neplānoti ietekmē pasaules mežu iznīcināšanas 
procesu;

6. atzīmē, ka konkrētos gadījumos ir iespējams panākt, lai degvielai, ko parasti uzskata par 
augsta ILUC riska degvielu, nebūtu ar ILUC saistītas ietekmes; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija — ko abi likumdevēji ir pilnvarojuši saskaņā ar RED II, — ir formulējusi 
kritērijus, pēc kuriem var noteikt un sertificēt zema ILUC riska biodegvielas, bioloģiskā 
šķidrā kurināmā un biomasas kurināmā veidus; atzīmē, ka ierobežojumi un īpatsvara 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
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pakāpeniskas samazināšanas mērķrādītājs, kas noteikts augsta ILUC riska biodegvielas 
veidiem, uz šādi sertificētu biodegvielu neattiecas;

7. uzsver, ka jo īpaši ir vajadzīga ar mežu iznīcināšanu saistītu preču ražošanas un 
tirdzniecības neatkarīga pārraudzība; aicina Komisiju šos jautājumus risināt vēl 
enerģiskāk, īstenojot pamatprogrammu „Apvārsnis Eiropa”, un atbalstīt neatkarīgas 
pārraudzības procesu ražotājvalstīs, kā arī šo valstu savstarpēju apmaiņu ar labāko 
praksi un gūto pieredzi, lai tās varētu pilnveidot izmantoto metodiku un panākt augstāku 
informācijas detalizācijas pakāpi;

8. uzsver, ka pētniecība un inovācija ir būtisks faktors, kas nodrošina, lai mežu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un uz koksnes resursiem balstīta rūpniecība vairāk palīdzētu risināt ar 
mežu iznīcināšanu saistītās problēmas un vērsties pret klimata pārmaiņām;

9. uzsver, ka izglītība un kvalificēts un labi apmācīts darbaspēks ir nozīmīgi elementi, lai 
praksē sekmīgi īstenotu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt pasākumus un izmantot esošo partnerattiecību mehānismus, lai 
sekmētu labākās prakses apmaiņu šajā jomā;

10. vērš uzmanību uz to, ka ir jāņem vērā uz koksnes resursiem balstītas rūpniecības saikne 
ar citām nozarēm un arī tas, cik mežu iznīcināšanas pārraudzības kontekstā svarīga ir 
digitalizācija un investīcijas pētniecībā un inovācijā;

11. akcentē nevalstisko organizāciju, vides aktīvistu, nozares apvienību, kā arī trauksmes 
cēlēju ieguldījumu cīņā pret kokmateriālu ieguvi nelikumīgas mežizstrādes rezultātā, jo 
tā tiek iznīcināti meži, zūd bioloģiskā daudzveidība un palielinās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoms;

12. uzsver, ka Savienības uz koksnes resursiem balstītās rūpniecības uzņēmumi veicina 
augstākus pasaules standartus attiecībā uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; uzskata, 
ka Savienības rūpniecības uzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
un mikrouzņēmumiem, kas darbojas mežsaimniecības nozarē, būtu jāuzņemas galvenā 
iniciatīva, veidojot dialogu ar partnervalstīm par to, kā visā vērtības ķēdē panākt vēl 
lielāku ilgtspēju; tomēr atzīmē, ka aptuveni 80 % gadījumu meži pasaulē tiek iznīcināti 
lauksaimniecības dēļ, un tāpēc uzskata, ka standarti un sertifikācijas sistēmas būtu 
precīzi jāpiemēro tieši šai nozarei;

13. uzsver, ka nav jāiestrādā jauni, bet gan jāstiprina jau esošie standarti un sertifikācijas 
sistēmas; turklāt atzīmē, ka šādiem standartiem un sertifikācijas sistēmām ir jāatbilst 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem; 

14. uzsver, ka politikas jomās, kas saistītas ar mežiem un skar uz koksnes resursiem balstītu 
rūpniecību un tās vērtību ķēdes, ir svarīgi pieņemt pierādījumos balstītus lēmumus; 
atzīst, ka ilgtspējīga un aktīva mežu apsaimniekošana ir efektīvākais veids, kā nepieļaut 
mežu postīšanu un iznīcināšanu un saglabāt bioloģisko daudzveidību; 

15. uzsver, ka būtu jāizstrādā iniciatīvas, ar ko risināt aiz Savienības robežām aktuālus 
jautājumus, galvenokārt pievēršoties tropu reģioniem un ar meža nozari nesaistītiem 
faktoriem, kuri veicina ar ilgtspēju nesavienojamu mežizstrādi, jo tā meži tiek iznīcināti 
un degradēti; 
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16. atzīmē, ka ir svarīgi panākt, lai jautājums par mežu iznīcināšanu būtu iekļauts valsts 
līmeņa politiskā dialoga procesos, un ka ir svarīgi palīdzēt partnervalstīm izstrādāt un 
īstenot valsts regulējumu mežsaimniecības un ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā; 
uzsver, ka šāds valsts regulējums ir jāveido, rēķinoties gan ar pašu vajadzībām, gan ar 
saistībām, kas īstenojamas pasaules mērogā; uzsver, ka ir jāievieš mehānismi, kas rosina 
mazo lauku saimniecību īpašniekus saglabāt un uzlabot ekosistēmu un produktus, kurus 
nodrošina ilgtspējīga mežsaimniecība un lauksaimniecība;

17. uzsver primāro nepieciešamību pilnveidot mehānismus, kuri palīdzētu noteikt, kas un 
kur ir ieguvis iekšējā tirgū laistu koka materiālu;

18. norāda, ka ar brīvprātīgiem pasākumiem un shēmām vien mežu iznīcināšanu un 
degradēšanu apturēt neizdosies; uzskata, ka šajā ziņā kā vienu no instrumentiem — 
saskaņā ar starptautiskiem standartiem un pienākumiem — varētu izmantot regulējumu 
par pienācīgu pārbaudi, tā nodrošinot, ka iekšējā tirgū laistas preces, kas saistītas ar 
mežu apdraudējumu, nāk no piegādes ķēdēm, kuras nav sākušās ar mežu iznīcināšanu 
un citām darbībām, ar ko tiek pārkāptas vides tiesības un pirmiedzīvotāju un vietējo 
kopienu iedzīvotāju, tostarp sieviešu, cilvēktiesības vai kas ir par iemeslu meža 
degradēšanai un dabas ekosistēmu pārveidošanai vai degradēšanai; atkārtoti prasa, lai 
Komisija iesniegtu priekšlikumu par attiecīgu Savienības tiesisko regulējumu, kurš 
balstītos uz pienācīgu pārbaudi un kura pamatā būtu ietekmes novērtējums, kas 
galvenokārt pievēršas tieši MVU; uzsver, ka ir jāpanāk, lai jaunais tiesiskais regulējums 
piedāvātu iespējas MVU un tomēr neradītu pārmērīgu administratīvo slogu; 

– rezolūcijas priekšlikuma, ko tā pieņems, pielikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

19. prasa Komisijai apsvērt iespēju pamatīgāk izmantot satelītu sistēmu Copernicus, lai 
īstenotu mežu monitoringu un pasākumus, ar ko nepieļaut meža ugunsgrēkus un mežu 
postījumus — cita starpā arī monitoringu un pasākumus, kas palīdz noteikt ugunsgrēku 
un meža postījumu, mežu iznīcināšanas un ekosistēmas pārveidošanas cēloņus —, kā arī 
iespēju nodrošināt, lai attiecīgajām iestādēm katrā dalībvalstī minētā sistēma būtu 
vieglāk pieejama un lai MVU vai jaunuzņēmumiem būtu garantēts tiešs atvērto datu 
avots;

20. aicina Komisiju apsvērt iespēju veidot agrīnās brīdināšanas mehānismu, kas ļautu 
informēt patērētājus, publiskā sektora iestādes un uzņēmumus par preču iegādi no 
teritorijām, kurās ir mežu iznīcināšanas risks.

21. prasa Komisijai izvērst sadarbību ar visām ieinteresētajām personām — gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā —, lai panāktu, ka tās apņemas īstenot mežu atbildīgas 
apsaimniekošanas principu, atbildīga iepirkuma praksi un ilgtspējīgu ražošanu;

22. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm strādāt enerģiskāk, lai noteiktu stingrākus 
standartus un sertifikācijas sistēmas, kas palīdzētu atpazīt un popularizēt bez mežu 
iznīcināšanas ražotas preces; 

23. aicina Komisiju panākt, lai piegādes ķēdes būtu pārredzamākas, lai mežu iznīcināšanas 
risks uzņēmumu un patērētāju interesēs būtu samazināts līdz minimumam un lai 
uzņēmumi un patērētāji dotu savu ieguldījumu, veidojot piegādes ķēdes, kas nav 
saistītas ar mežu iznīcināšanu;
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24. mudina Komisiju nostiprināt ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT), galvenokārt pievēršoties brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumiem (BPN), kas ir ārkārtīgi svarīgi divpusēji tirdzniecības nolīgumi ar trešām 
valstīm, un minēto plānu iestrādāt jaunajā Eiropas meža stratēģijā, lai mudinātu trešās 
valstis atteikties no mežu iznīcināšanas politikas.
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Verts/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Marie Toussaint

12 0
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen 

Tošenovský

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri

NI Clara Ponsatí Obiols

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


