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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu sagatavot jaunu ES meža stratēģiju; uzskata, ka 
Eiropas meža stratēģija būs būtisks elements virzībā uz Eiropas zaļo kursu; uzsver, ka 
nav īpaša juridiskā pamata kopējai ES meža politikai, jo meža politika galvenokārt ir 
dalībvalstu kompetencē; tomēr konstatē, ka daudzas ES rīcībpolitikas ietekmē gan 
mežus, gan uz meža resursiem balstīto nozari, un ar ES meža stratēģiju ir jāpanāk 
saskaņotība un spēcīgāka starpnozaru koordinācija; atzīmē, ka saskanīga un stabila 
regulatīvā vide ir priekšnoteikums tam, lai mudinātu inovāciju un ieguldījumus uz meža 
resursiem balstītā rūpniecībā; 

2. atzīmē, ka Eiropas zaļajam kursam kā jaunai izaugsmes stratēģijai ES ir nepieciešami 
ieguldījumi, ar ko pilnībā atbalstīt nepiesārņojošu un aprites ekonomiku; uzsver 
ilgtspējīgas aktīvas mežu apsaimniekošanas būtisko lomu ceļā uz klimatneitralitātes 
sasniegšanu līdz 2050. gadam un nozīmi Savienības aprites bioekonomikā; jo īpaši 
atzīmē apsaimniekotu mežu lielisko spēju piesaistīt oglekļa dioksīdu, kā arī uz meža 
resursiem balstīto produktu potenciālu aizstāt fosilo kurināmo un materiālus; šajā 
saistībā uzskata, ka stratēģijai būtu jāatbalsta inovācija visā vērtības ķēdē, tostarp 
sekmējot labas prakses apmaiņu un nodrošinot konkurētspējīgu regulatīvo vidi; atzīmē 
lielo lomu, kāda ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai ir visā meža un bioekonomikas 
vērtības ķēdē, jo tādējādi nozare tiek apgādāta ar ilgtspējīgām izejvielām, kā arī tiek 
radītas darbvietas Savienībā; uzsver, ka izejvielu no ilgtspējīgiem avotiem pieejamība 
būtu jānodrošina un jāveicina ar atbalstošu un saskanīgu politikas satvaru, ko attiecinātu 
uz visām iesaistītajām nozarēm;

3. uzsver, ka jaunā mežu stratēģiju ir jābalsta uz trim vides, ekonomiskās un sociālās 
ilgtspējas pīlāriem; uzsver, ka ir vajadzīga holistiska un saskanīga mežu stratēģija, kas 
pilnveido un liek lietā mežu un uz meža resursiem balstītās nozares daudzfunkcionālo 
lomu Eiropas Savienībā;

4. kas attiecas uz apsaimniekotiem mežiem, tad atzīmē, ka mežos, kuri tiek apsaimniekoti 
ilgtspējīgi, tiek ņemta vērā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un sugu 
daudzveidība, un līdz ar to šie meži ir noturīgāki pret klimata ietekmi, piemēram, 
ugunsgrēkiem, sausumu un gadalaikam neatbilstošiem laikapstākļiem, un tādējādi tie ir 
svarīgs ieguldījums nākotnē un bagātina ne vien kopienas un dabu, bet arī meža 
ekonomiku;

5. uzsver – zinātniskie pētījumi liecina, ka ilgtspējīgi apsaimniekoti meži spēj piesaistīt 
vairāk CO2 nekā meži, kas netiek apsaimniekoti; tāpēc mudina ar jauno meža stratēģiju 
popularizēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp MVU vidū;

6. atzīst, ka ilgtspējīgu un aktīvu meža apsaimniekošanu galvenokārt virza un uztur MVU;

7. uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī darbvietu radīšanai uz meža resursiem 
balstītā nozarē, kā arī jauniem instrumentiem, kas paredzēti, lai paātrinātu ekonomikas 
atveseļošanos tādos pandēmijas apstākļos kā Covid-19;
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Uz meža resursiem balstītās nozares

8. atzīmē, ka Eiropas meža resursi palielinās gan dabisko audžu, gan apmežošanas 
rezultātā; norāda, ka saskaņā ar nozares sniegto informāciju uz meža resursiem balstīto 
nozaru paplašinātās vērtības ķēdes, sākot ar mežsaimniecību un beidzot ar 
papīrrūpniecību, ir palīdzējušas radīt gandrīz 4 miljonus darbvietu, turklāt ražošanas 
nozares īpatsvars ir aptuveni 8 % no kopējās ES pievienotās vērtības; šajā saistībā 
novērtē mežrūpniecības pozitīvo devumu ekonomikas, sociālajā un vides ziņā un 
uzskata, ka mežu stratēģijai vajadzētu veicināt papildu ieguldījumus inovācijā un 
tehnoloģiskajā attīstībā;

9. atzīmē, ka Eiropas uz meža resursiem balstītās nozares palīdz dekarbonizēt Eiropu, 
aizstājot CO2 ietilpīgas izejvielas, ražojumus un fosilo enerģiju ar atjaunojamām uz 
meža resursiem balstītām alternatīvām, tādām kā bioprodukti, piemēram, būvmateriāli, 
jaunas inovatīvas ķimikālijas, plastmasas, tekstilmateriāli un iepakojuma materiāli, kā 
arī ilgtspējīgi iegūta biomasa, biogāze un biodegviela, un tādējādi tiek tuvināta Parīzes 
nolīguma un Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšana;

10. prasa īstenot ES bioekonomikas stratēģiju; mudina ilgtspējīgi izmantot koksni kā videi 
draudzīgu izejvielu; uzsver, ka ilgmūžīgi koksnes izstrādājumi un koka celtnes ir 
efektīvs veids, kā palielināt oglekļa uzglabāšanu un panākt siltumnīcefekta gāzu 
aizstāšanas ietekmi; uzsver – ir būtiski, lai uz meža resursiem balstītajai nozarei būtu 
pieejamas koksnes izejvielas, un ka ES ir jāpiesaista uz meža resursiem balstītas 
investīcijas; uzsver, ka par prioritāru ir jānosaka efektīva koksnes izmantošana;

11. uzsver, ka koksnes materiāliem jābūt izšķirīgai nozīmei, aizstājot fosilās alternatīvas 
tādās nozarēs kā būvniecība, tekstilrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība un iepakojuma 
ražošana; uzsver, ka, priekšroku dodot alternatīvām, ko iegūst no koksnes, ir jāņem vērā 
viss produktu aprites cikls un to ekoloģiskie raksturlielumi; uzsver, ka visā meža vērtību 
ķēdē pastāvīgi ir jāatbalsta ar mežiem saistīta pētniecība un inovācija, ietverot koksnes 
izstrādājumus, kas izmantojami fosilo vai oglekļietilpīgo materiālu aizstāšanai; 

12. aicina dalībvalstis apzināt, kuri ir klimatam visdraudzīgākie risinājumi attiecībā uz 
ēkām un renovāciju; prasa plašāk atbalstīt koksnes izmantošanu būvniecības nozarē; 
aicina Komisiju šajā nolūkā iekļaut ieteikumus savā renovācijas plānā, ko paredzēts sākt 
gada beigās;

13. tomēr atzīst, ka lielāks pieprasījums pēc koksnes izmantošanai materiālos, atjaunojamā 
enerģijā un bioekonomikā var radīt problēmas, un aicina Komisiju šīm problēmām 
pienācīgi pievērsties turpmākajā stratēģijā, vienlaikus palīdzot sasniegt klimatneitralitāti 
līdz 2050. gadam;

14. uzsver, ka uz meža resursiem balstītajai nozarei pirmām kārtām ir vajadzīgs stabils 
ilgtermiņa politikas satvars, nevis īstermiņa atbalsta pasākumi;

15. prasa, lai ES mudinātu un nodrošinātu, ka bioloģiskas izcelsmes materiāli, tostarp visi 
koksnes atkritumi, atgriežas vērtību ķēdē, veicinot ekodizainu un popularizējot 
otrreizējo izejvielu, tostarp koksnes, izmantošanu produktu ražošanā pirms notiek to 
iespējamā sadedzināšana ekspluatācijas beigās;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest rīcībpolitikas, ar ko popularizētu ilgtspējīgus un 
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pārstrādājamus biobāzētus produktus un atbalstītu pārstrādājamu biobāzētu produktu 
pielietojumu, izmantojot publiskā iepirkuma un ieguldījumu atbalstu;

17. uzsver – aizstājot ražojumus ar tādiem, kas balstīti uz mežu, nekādā ziņā nav iespējams 
kompensēt pirmatnējo mežu zudumu, kas atzīti par neaizstājamiem, un šādi meži būtu 
jāaizsargā, izmantojot juridiskus instrumentus un stimulus; 

18. uzskata – katrā Eiropas rūpniecības nozarē par prioritāti būtu jānosaka koksnes kā 
augstākas pievienotās vērtības izejmateriāla efektīvāka izmantošana;

Enerģētikas politika

19. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai laikus un pienācīgi tiktu īstenota pārskatītā 
Atjaunojamo energoresursu direktīva (RED II)1, kura tika pieņemta 2018. gada 
decembrī un kurā paredzēti stabilas ilgtspējas kritēriji atjaunojamiem energoresursiem; 
atzīmē, ka nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu biomasas ražošanu pārskatītajā Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā ir noteikti ilgtspējas kritēriji, kuriem jābūt izpildītiem, lai tiktu 
ievērots ES atjaunojamās enerģijas mērķuzdevums un varētu gūt labumu no atbalsta 
shēmām; uzsver, ka saskaņotie ES mēroga kritēriji, par kuriem nesen panākta 
vienošanās, ir būtiski iekšējā enerģijas tirgus netraucētai darbībai un konkurences 
kropļojumu novēršanai;

20. atgādina — pārskatītajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā ir noteikts, ka 
uzņēmējiem būtu jāīsteno uz riska novērtējumu balstīta pieeja, lai līdz minimumam 
samazinātu risku, ka bioenerģijas ražošanai tiek izmantota neilgtspējīga meža biomasa;

Pētniecība un inovācija

21. uzsver pētniecības un inovācijas lielo lomu, jo tā uzlabo meža un uz meža resursiem 
balstītās nozares devumu mūsdienu problēmu pārvarēšanā; uzskata, ka pētniecība 
mežsaimniecības un uz meža resursiem balstītās nozares jomā var sniegt labus 
rezultātus tādā ziņā kā klimata pārmaiņu seku mazināšana, ilgtspējīgu uzņēmumu 
izaugsme, nodarbinātība, mežu veselības saglabāšana ilgtermiņā un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība, un līdz ar to šāda pētniecība būtu jāveicina; prasa pienācīgi 
finansēt “Apvārsni Eiropa” un visos līmeņos stiprināt un veicināt jaunas un esošās 
saiknes starp pētniecību, rūpniecību, mežsaimniecību, agromežsaimniecību un 
sabiedrību, izmantojot īpašus instrumentus, tādus kā Eiropas partnerības (piemēram, 
Eiropas partnerība apritīgai biobāzētai Eiropai un Build4People);

22. uzsver, ka ir jāņem vērā uz meža resursiem balstītās nozares saiknes ar citām nozarēm, 
kā arī nozīme, kāda ir digitalizācijai un ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā, lai radītu 
nozaru simbiozi; 

23. uzsver, cik būtiski ir mudināt vērienīgāku pētniecību uz meža resursiem balstītas 
rūpniecības jomā, jo īpaši atzīmējot MVU lomu ilgtspējīgas uz meža resursiem balstītas 
pētniecības un inovācijas veicināšanā; 

24. uzsver, ka uz meža resursiem balstītā nozarē liela nozīme ir izglītībai un prasmīgam, 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
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labi apmācītam darbaspēkam, lai ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu sekmīgi varētu 
īstenot praksē; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk īstenot un stiprināt šajā 
jomā jau esošos Eiropas instrumentus;

Dati – satelītu dienestu izmantošana

25. prasa ES izveidot Eiropas mežu monitoringa tīklu, lai nolūkā uzlabot mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu vietējā līmenī vāktu informāciju (meža atjaunošana, temperatūra, 
parazītu izraisītas slimības, dabas katastrofas) saistībā ar Copernicus Zemes 
novērošanas programmām, kuras reāllaikā var sniegt ticamas prognozes; aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzlabot meža datu precizitāti, lai panāktu tiešas un 
salīdzināmas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm; 

26. prasa radīt un ieviest satelītnovērošanas sistēmu, lai rūpīgi varētu monitorēt mežus visā 
Eiropas Savienībā, uzlabot brīdināšanu par laikapstākļiem un ietekmes ziņojumus un 
gūtos datus izmantot valstu meža inventarizācijā; tomēr uzsver, ka tam nevajadzētu radīt 
pārmērīgu administratīvo slogu iesaistītajiem uzņēmumiem, jo lielākā daļa no tiem ir 
MVU;

27. uzsver, ka ES mežiem ir ļoti atšķirīgas iezīmes un tādēļ tiem vajadzīgas atšķirīgas 
apsaimniekošanas pieejas; pauž bažas par mežu veselības stāvokli un izturētspēju 
daudzās Eiropas daļās klimata pārmaiņu, kā arī mežos konstatēto kaitēkļu un slimību 
perēkļu dēļ; uzsver, ka ir jāstiprina un pilnībā jāizmanto ES mehānismi, lai uzraudzītu, 
sniegtu informāciju un novērstu spiedienu, ko uz meža resursiem rada invazīvu 
svešzemju sugu, kaitēkļu un slimību izplatīšanās; šajā sakarībā aicina Komisiju īpašu 
uzmanību pievērst teritorijām, kuras visvairāk pakļautas klimata pārmaiņām, ietverot 
Vidusjūras reģionu.
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