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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 ilgtspējīgai un efektīvai meža politikai ir vajadzīga uzticama informācija par meža 
resursiem, šo resursu stāvokli un apsaimniekošanas un izmantošanas veidiem, kā arī ir 
vajadzīga uzticama informācija par zemes izmantošanas maiņu; 

B. tā kā mežiem un uz meža resursiem balstītai vērtību ķēdei ir būtiska nozīme turpmākajā 
aprites bioekonomikas attīstībā, jo šie resursi nodrošina darbvietas un ekonomisko 
labklājību lauku un pilsētu teritorijās, sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu un sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, 

1. atgādina – no ES un dalībvalstīm sagaida, ka tās veiks steidzamus pasākumus mežu 
aizsardzībai un atjaunošanai, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem (IAM), Parīzes nolīgumu, Vispārējo stratēģisko bioloģiskās 
daudzveidības plānu 2011.–2020. gadam un ANO Stratēģisko plānu attiecībā uz 
mežiem un vispārējos mērķus mežu jomā;

2. ir ļoti nobažījies par to, ka, neraugoties uz ES un tās dalībvalstu centieniem, maz ticams, 
ka tiks izpildītas IAM ietvaros ES uzņemtās saistības līdz 2020. gadam apturēt 
atmežošanu; tāpēc stingri atbalsta Komisijas priekšlikumu pastiprināt rīcību ar mērķi 
aizsargāt un atjaunot pasaules mežus;

3. uzsver, ka globālā atmežošana un meža degradācija ir smagas problēmas, un tāpēc 
atzinīgi vērtē Komisijas 2019. gada 23. jūlija paziņojumu “Pastiprināt ES rīcību ar 
mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus” (COM(2019)0352); 

4. pieņem zināšanai paziņojumā izklāstītās rīcības prioritātes un apņemas aktīvi iesaistīties 
aprakstīto pasākumu turpmākā izstrādē, lai tos padarītu efektīvus un papildinošus, un 
prasa tos pastiprināt vēl vairāk un pienācīgi īstenot; uzsver, ka ir vajadzīga holistiska 
pieeja; uzsver, ka pasākumi jābalsta uz trim ilgtspējas pīlāriem, proti, vides, 
ekonomisko un sociālo ilgtspēju; 

5. uzsver, ka ilgtspējīga mežu apsaimniekošana var novērst atmežošanu un pozitīvi 
ietekmē mežu veselību un daudzveidību; nodrošina CO2 sekvestrēšanu un oglekļa 
uzglabāšanu noturīgos, augošos mežos; nodrošina oglekļa uzglabāšanu nocirstas 
koksnes produktos; kā arī nodrošina atjaunojamas un klimatam nekaitīgas izejvielas, kas 
varētu aizstāt energoietilpīgus materiālus un fosilo kurināmo;

6. uzsver, cik būtiski ir visos līmeņos partnerattiecībās ar trešām valstīm veicināt 
iekļaujošu pieeju, lai stiprinātu ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu un lauksaimniecību, 
kā arī zemes īpašumtiesības un labu pārvaldību, uz koksnes resursiem balstītu un 
neatmežojošu aprites ekonomiku un arī turpmāk veidot ciešas attiecības starp šīm 
valstīm cīņā pret atmežošanu, vienlaikus ievērojot pirmiedzīvotāju tautu, mazo 
lauksaimnieku un vietējo kopienu tiesības; 
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7. atzīmē, ka ir svarīgi nodrošināt, lai atmežošana tiktu iekļauta valsts līmeņa politiskajos 
dialogos un lai palīdzētu partnervalstīm izstrādāt un īstenot valstu regulējumus 
mežsaimniecības un ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā, ņemot vērā dažādos meža 
apsaimniekošanas veidus dalībvalstīs; uzsver, ka šajos valstu regulējumos ir jāņem vērā 
gan vietējās vajadzības, gan arī globālās saistības; uzsver, ka nolūkā saglabāt un uzlabot 
ekosistēmu un produktus, ko nodrošina ilgtspējīga mežsaimniecība un lauksaimniecība, 
ir jāievieš mazos lauksaimniekus stimulējoši mehānismi; 

8. uzsver, ka no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” jau ir finansēta nozīmīga pētniecība 
un inovācija, lai pārietu uz ilgtspējīgāku zemes izmantošanas praksi un piegādes ķēdēm 
nolūkā apturēt atmežošanu un mežu degradāciju; prasa palielināt finansējumu, lai no 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” arī turpmāk sniegtu atbalstu šajās jomās; 

9. uzsver, ka ir jāveicina ES Kokmateriālu regulas (ESKR)1 īstenošana, lai novērstu 
nelikumīgi nocirstas koksnes ievešanu Eiropas vienotajā tirgū;

10. uzsver – cenšoties novērst atmežošanas cēloņus un īstenot IAM un Parīzes nolīgumu, ir 
jāpiesaista privātas investīcijas; šajā nolūkā uzsver konkurētspējīgas normatīvās vides 
nozīmi un nepieciešamību pilnībā iesaistīt ieinteresētās personas visos politikas procesa 
posmos;

11. uzsver – lai panāktu vienotu izpratni par neatmežojošām piegādes ķēdēm, ir jāturpina 
izvērtēt PTO prasībām atbilstoši papildu reglamentējošie un nereglamentējošie 
pasākumi, kas saistīti ar pieprasījumu; uzsver, ka ir jāpalielina piegādes ķēdes 
pārredzamība un cik vien iespējams jāsamazina atmežošanas risks, kā arī risks, ka ES 
importētās preces varētu būt saistītas ar atmežošanu; aicina Komisiju sākt dialogu ar 
citām patērētājvalstīm par neatmežojošām piegādes ķēdēm, finansēm un investīcijām;

12. aicina Komisiju atbalstīt un stimulēt nozares virzītu inovāciju un iniciatīvas, ar ko 
vērtību ķēdēs uzlabot ilgtspēju;

13. prasa Savienībai ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm atbalstīt atmežošanas un meža 
degradācijas monitoringu, izmantojot Zemes novērošanas datus no dažādiem avotiem 
un attīstot detalizētākus zemes attēlveidošanas satelītus, lai precīzi un reāllaikā 
uzraudzītu atmežošanu; norāda, ka sniegtā informācija būtu vērtīgs instruments cīņā 
pret atmežošanu visā pasaulē;

14. aicina Komisiju palielināt piegādes ķēžu pārredzamību un mazināt risku, ka rūpniecība 
un patērētāji varētu veicināt atmežošanu, un tādējādi tiktu sekmētas neatmežojošas 
piegādes ķēdes;

15. uzsver, ka ir jāpastiprina jau tagad esošie standarti un sertifikācijas sistēmas, nevis 
noteikumos jāietver jauni standarti un sertifikāti, un ka turklāt standartiem un 
sertifikācijas sistēmām ir jāatbilst PTO noteikumiem;

16. prasa uzlabot patērētāju un ES nozaru izpratni par vajadzību samazināt mūsu patēriņa 
pēdu attiecībā uz zemi un mudina cilvēkus patērēt produktus, kas nāk no 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
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neatmežojošām piegādes ķēdēm, kā arī mudina ES bioekonomiku radīt šādas ķēdes;

17. atkārtoti aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu Eiropas tiesiskam 
regulējumam, kura pamatā būtu pienācīgas rūpības princips, lai saskaņā ar 
starptautiskiem standartiem un pienākumiem nodrošinātu ilgtspējīgas un neatmežojošas 
piegādes ķēdes attiecībā uz visiem ES tirgū laistajiem produktiem; prasa, lai šādi tiesību 
akti tiktu papildināti ar stingru izpildes mehānismu un ietvertu efektīvas, samērīgas un 
atturošas sankcijas par noteikumu neievērošanu.
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