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par ES stratēģijas īstenošanu meža nozarē
(2005/2054(INI))

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. ņem vērā Komisijas priekšlikumu izveidot rīcības plānu ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai un uzsver, ka ES atbildība meža politikas jomā ir un paliks visnotaļ 
ierobežota; konstatē, ka, pieņemot lēmumus attiecībā uz Eiropas mežiem, jāņem vērā 
Eiropas mežu dažādība un atšķirīgie vides nosacījumi; tāpēc uzskata, ka ES rīcības 
plānam ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai jābūt saskaņotam ar Eiropas Savienības 
un tās dalībvalstu starptautiskajām saistībām, jāņem vērā subsidiaritātes princips un 
par pamatu jāizmanto dalībvalstu izstrādātās mežsaimniecības programmas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 2
1.a punkts (jauns)

1.a pauž nožēlu, ka par spīti Eiropas mežu apjomu pieaugumam to vides vērtība ir 
ievērojami samazinājusies pēdējās desmitgades laikā; aicina Komisiju tās rīcības 
plānā garantēt, ka meža nozarē neveicinās turpmāku dabisko dzīvotņu iznīcināšanu 
un nekavēs ES apņemšanos līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības 
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izzušanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 3
1.a pants (jauns)

1.a uzsver, ka ES nebūtu jāizstrādā vienota meža politika, tā kā šīs politikas joma ir 
viena tām svarīgajām jomām, par kurām lēmumi jāpieņem dalībvalstu līmenī;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. uzsver mežu daudzfunkcionalitātes nozīmi; norāda, ka meži dod būtisku ekoloģisku, 
sociālu un ekonomisku ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kuri sabiedrībai ir 
nozīmīgi, un ka mežu ilgtspējīgai attīstībai ir vajadzīgs ilgtermiņa redzējums, kas 
nozīmē to, ka piesardzības principam un daudzveidībai jābūt svarīgiem 
priekšnoteikumiem; uzskata, ka jāatrod veids, kā saglabāt un uzlabot mežu 
daudzveidīgās un vērtīgās īpašības;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. uzsver mežu daudzfunkcionalitāti; norāda, ka mežsaimniecība, tā kā ekonomikas 
izaugsme ir saistīta ar svarīgiem vides aspektiem, piemēram, mežu bioloģiskās 
daudzveidības un aizsargfunkciju noturību, un lauku attīstības aspektiem, dod īpašu 
ieguldījumu vairāku Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas mērķu sasniegšanā; 
tāpēc uzskata, ka ir svarīgi labi mežsaimniecības pamatnosacījumi un skaidra apziņa 
par vienlaicīgi īstenojamiem uzdevumiem mežu apsaimniekošanā, lai Eiropas 
Savienība sasniegtu vairākus mērķus vides politikas jomā; Or. en
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 6
3. punkts

3. konstatē, ka Eiropas Savienība pašlaik pieņem daudzus politiskus lēmumus, kas tiešā 
vai netiešā veidā ietekmē Eiropas mežu un mežsaimniecības attīstību, un ka Komisija 
nepietiekami koordinē atsevišķas politikas jomas attiecībā uz mežiem; konstatē, ka, 
saskaņojot dažādus vides politikas mērķus ar mežsaimniecības darbības 
nosacījumiem, ir radušies ievērojami zaudējumi, un tādēļ uzskata, ka Komisijai būtu
jākoordinē līdzšinējā politika attiecībā uz mežiem un piebilst, ka Natura 2000, ES 
sadarbības tīkls bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un sugu saglabāšanas jomā, 
ir nozīmīgs ES zaļās infrastruktūras elements;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Maciej Marian Giertych

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. konstatē, ka Eiropas Savienība pašlaik pieņem daudzus politiskus lēmumus, kas tiešā 
vai netiešā veidā ietekmē Eiropas mežu un mežsaimniecības attīstību (svītrojums); 
tādēļ uzskata, ka Komisijas vissvarīgākais uzdevums būtu (svītrojums) turpmāk veikt 
iepriekšēju novērtēšanu, lai laicīgi varētu ņemt vērā dažādu politisko lēmumu ietekmi 
uz Eiropas mežiem un mežsaimniecību; uzskata, ka Pastāvīgai mežsaimniecības 
komitejai (svītrojums) jāuztic minētās novērtēšanas īstenošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. konstatē, ka Eiropas Savienība pašlaik pieņem daudzus politiskus lēmumus, kas tiešā 
vai netiešā veidā ietekmē Eiropas mežu un mežsaimniecības attīstību, un ka Komisija 
nepietiekami koordinē atsevišķas politikas jomas attiecībā uz mežiem; konstatē, ka, 
saskaņojot dažādus vides politikas mērķus ar mežsaimniecības darbības 
nosacījumiem, ir radušies ievērojami zaudējumi, un tādēļ Komisijas vissvarīgākais 
uzdevums ir koordinēt līdzšinējo politiku attiecībā uz mežiem un turpmāk veikt 
iepriekšēju novērtēšanu, lai laicīgi varētu ņemt vērā noteiktu politisko lēmumu ietekmi 
uz Eiropas mežiem un mežsaimniecību; uzskata, ka ir jāpastiprina Pastāvīgās 
mežsaimniecības komitejas darbība, iesaistot pilsonisko sabiedrību, un jāuztic tai 
ierosinātā rīcības plāna īstenošanas pārraudzība;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 9
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu FLEGT, kas izstrādāts, lai cīnītos pret 
nelikumīgu kokmateriālu ieguvi; norāda, ka nelikumīga kokmateriālu ieguve rada, no 
vienas puses, ievērojamas problēmas videi un sabiedrībai un, no otras puses, izjauc 
līdzsvaru kokmateriālu tirdzniecībā, radot zaudējumus mežsaimniecībai; konstatē, ka, 
lai gūtu panākumus cīņā pret tirdzniecību ar nelikumīgi izcirstu koksni, ir jānovērš šīs 
problēmas pamatā esošie faktori, tostarp neskaidras īpašumtiesības, korupcija un 
nabadzība; uzsver, ka ar brīvprātīgas licencēšanas shēmu nepietiks, lai atrisinātu 
minēto problēmu, un tāpēc atkārto savu prasību izstrādāt visaptverošu likuma 
priekšlikumu, lai aizliegtu nelikumīgi izcirstas koksnes un koka ražojumu ievešanu 
Eiropas Savienībā neatkarīgi no izcelsmes valsts, tādējādi veicinot meža 
apsaimniekošanas sociālo un ekoloģisko atbildību visā pasaulē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 10
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu FLEGT, kas izstrādāts, lai cīnītos pret 
nelikumīgu kokmateriālu ieguvi; norāda, ka nelikumīga kokmateriālu ieguve rada, no 
vienas puses, ievērojamas problēmas videi un sabiedrībai un, no otras puses, izjauc 
līdzsvaru kokmateriālu tirdzniecībā, radot zaudējumus mežsaimniecībai; konstatē, ka, 
lai gūtu panākumus cīņā pret tirdzniecību ar nelikumīgi izcirstu koksni, ir jānovērš šīs 
problēmas pamatā esošie faktori, tostarp neskaidrības attiecībā uz īpašumtiesībām, 
korupcija un nabadzība; uzskata, ka turklāt būtu jānosaka nopietnas sankcijas un 
sodi personām un uzņēmumiem, kas saistīti ar nelikumīgi izcirstas koksnes 
tirdzniecību;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 11
4.a pants (jauns)

4.a uzsver neskartas mežu ekoloģiskās sistēmas nozīmi, saglabājot bioloģisko 
daudzveidību saskaņā ar starptautisku nolīgumu saistībām; uzskata, ka šādu 
nolīgumu paraugi ir Konvencija par bioloģisko daudzveidību (1992. gads 
Riodežaneiro) un apņemšanās līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu (ES sanāksme 2001. gadā Gēteborgā; 2002. gadā Johannesburgā);
piebilst, ka, lai veiksmīgi izpildītu šīs saistības, ir ļoti svarīgi izveidot pietiekami 
daudz dabas rezervātu un mežkopības metodes saistībā ar ainavu plānošanu labāk 
saskaņot ar bioloģiskajiem priekšnosacījumiem;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 12
4.a pants (jauns)

4.a uzskata, ka liela daļa ievestās koksnes Eiropas Savienībā ienāk jau apstrādātu 
produktu veidā, kuri daļēji ir izgatavoti no nelikumīgi izcirstas koksnes; lai vieglāk 
varētu aizliegt nelikumīgi izcirstas koksnes ražojumu ievešanu, aicina Komisiju 
pārskatīt EK Muitas kodeksu un koksnes izcelsmes nepreferenciālos noteikumus, lai 
jebkura valsts, kas ražošanā izmanto dabas resursus, obligāti uzrādītu izejmateriālu 
izcelsmi un to ieguves likumību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 13
4.b pants (jauns)

4.b uzskata, ka Mežu pārvaldes padomes sertifikācijas sistēma ir vienīgā starptautiski 
atzītā sistēma, ko atbalsta atbildīgie mežrūpniecības uzņēmumi, daudzas vietējās 
sabiedriskās organizācijas, arodbiedrības, kā arī vides un sociālās grupas 
mežrūpniecības valstīs, un tādēļ ierosina saskaņot koksnes ievešanu Eiropas 
Savienībā ar šīs sistēmas standartiem un lietot tiem atbilstīgu marķējumu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 14
5. punkts

5. uzsver, ka koksnei kā izejvielai ir vienreizīgas īpašības, pateicoties kurām tā kļūst par 
(svītrojums) atjaunīgu un atkārtoti pārstrādājamu dabas resursu; konstatē, ka 
pastiprināta koksnes izmantošana ir atbilstoši svarīga, lai cita starpā pārietu uz 
enerģijas veidu, izmantojot fosilo kurināmo; atgādina, ka ir jāsamazina koksnes kā 
izejvielas izmantošana pasaulē un koka ražojumu patēriņam jābūt efektīvākam 
daudzās ES dalībvalstīs;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 15
5. punkts

5. uzsver, ka koksnei kā izejvielai ir vienreizīgas īpašības, pateicoties kurām tā kļūst par 
īsti atjaunīgu un atkārtoti pārstrādājamu dabas resursu; konstatē, ka pastiprināta 
koksnes izmantošana, piemēram, būvniecībā, papīra un iepakojamo materiālu 
ražošanas un enerģijas jomā, var veicināt neatjaunīgo dabas resursu aizstāšanu un 
oglekļa cirkulācijas paplašināšanu; tādēļ uzskata, ka koksnes ilgtspējīga
izmantošana, ievērojot bioloģisko daudzveidību un sociālo taisnīgumu, var daļēji
palīdzēt Eiropas Savienībai pildīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā 
konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā noteiktās saistības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 16
5.a pants (jauns)

5.a uzsver pētniecības nozīmi daudzveidīgajā meža nozarē, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības mērķus attiecībā uz konkurētspēju un vidi; konstatē, ka koksne kā 
izejviela satur daudzas ķīmiskas vielas, kuras iepriekš ir uzskatītas par 
neizmantojamām, un ka būtu jāiegulda atbilstīgi līdzekļi minēto vielu pētniecībā un 
to ekonomiskās vērtības attīstībā;

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Maciej Marian Giertych

Grozījums Nr. 17
6. punkts

6. vērš uzmanību uz reģioniem, kurus atkārtoti lielā mērā ir skārusi mežu izdegšana, un 
solidarizējas ar tiem; uzskata, ka ir svarīgi atzīt to, ka gan ar mežu ugunsgrēkiem 
saistītās problēmas, gan nosacījumi to novēršanai katrā dalībvalstī ir ļoti atšķirīgi; 
norāda, ka (svītrojums), kā rāda pieredze, izšķirošā nozīme, efektīvi novēršot un
cīnoties pret mežu ugunsgrēkiem, ir centieniem un attiecīgiem pasākumiem uz vietas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 18
6. punkts

6. vērš uzmanību uz reģioniem, kurus atkārtoti lielā mērā ir skārusi mežu izdegšana, un 
solidarizējas ar tiem; uzskata, ka ir svarīgi atzīt to, ka gan ar mežu ugunsgrēkiem 
saistītās problēmas, gan nosacījumi to novēršanai katrā dalībvalstī ir ļoti atšķirīgi;
norāda, ka programma „Forest Focus” sniedz vērtīgu atbalstu cietušajiem, tomēr, kā 
rāda pieredze, izšķirošā nozīme, efektīvi cīnoties pret mežu ugunsgrēkiem un mainot 
mežkopības praksi, novēršot degšanai viegli pakļaujamu monokultūru, īpaši 
eikaliptu, stādījumus, ir centieniem un attiecīgiem pasākumiem uz vietas;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 19
6.a pants (jauns)

6.a norāda, ka pašreiz ES finansējums, kas paredzēts ugunsgrēku novēršanai, 
lielākoties tiek piešķirts lauku attīstības politikas ietvaros; pauž nožēlu par 
koordinācijas trūkumu starp programmām, kuras īsteno reģionālā un valsts līmenī;
uzskata, ka šī koordinācija jāuzlabo, izstrādājot Kopienas stratēģiskās vadlīnijas, lai 
saskaņotu aizsardzības pasākumus, kurus īsteno dažādas valsts un/vai vietējās 
pārvaldes iestādes;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 20
6.b pants (jauns)

6.b aicina Komisiju ierosināt katram reģionam izstrādāt kopēju stratēģiju cīņā pret 
ugunsgrēkiem, paredzot sadarbību valsts līmenī; uzskata, ka šajā stratēģijā jāņem 
vērā lauksaimniecības un mežkopības savstarpējā saistība, drošības riski mežu 
teritorijās un aizsardzības pasākumi saistībā ar šiem riskiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 21
6.c pants (jauns)

6.c uzsver, ka apmežošanai ir būtiska nozīme pārtuksnešošanās un sausuma novēršanā; 
uzskata, ka šajā sakarā finansējums jāpiešķir apmežošanas stratēģijām un 
pasākumiem, kuros iesaistās Eiropas Savienība, dalībvalstis, reģioni, pilsētas un 
vietējās pašvaldības; uzskata, ka jāveic aprēķini, lai noteiktu apmežošanas 
kvantitatīvos apjomus, un jāizvērtē, kā arī jāpārrauga apmežošanas mērogi un 
iezīmes;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 22
6.d punkts (jauns)

6.d uzskata, ka jāattīsta, jāpēta un jālieto jaunas aizsardzības un uguns dzēšanas 
metodes, izmantojot satelītu un citas modernās tehnoloģijas ne tikai saistībā ar 
mežiem, bet arī vispārēja mēroga civilās aizsardzības jomā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 23
7. punkts (jauns)

7. uzsver, ka ir svarīgi lietot virkni dažādu metožu, kas atbilst reģionu dažādajiem 
priekšnosacījumiem attiecībā uz ražību, klimatu un mežu ekoloģisko sistēmu; 
uzskata, ka jāizstrādā mežkopības metodes, kas ir labāk saskaņotas ar dabiskajiem 
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priekšnosacījumiem, kā arī mazo zemes īpašnieku vajadzībām un kas labāk atbilst 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai; uzskata, ka alternatīvu metožu pētniecībai 
un izstrādei jābūt primārai, cik vien iespējams, novēršot pilnīgu koku izciršanu, 
viendabīgu monokultūru stādīšanu un mākslīgu iejaukšanos;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 24
7. punkts

7. uzsver Natura 2000 kā ES tīkla svarīgo nozīmi, kura mērķis ir rūpēties par bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un dzīvnieku un augu sugu saglabāšanu; uzskata, ka Natura 
2000 un citu bioloģiskās daudzveidības labā īstenojamo centienu panākumu pamatā ir
mežu īpašnieku atbildība par viņiem piederošo mežu aizsargāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 25
7.a punkts (jauns)

7.a pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā nav minēti ES pēdējie pirmatnējie meži;
uzskata, ka šiem mežiem piemīt unikāla vērtība bioloģiskās daudzveidības ziņā, 
pateicoties simtiem apdraudēto sugu, kuras sastopamas vienīgi pirmatnējos mežos 
un nevar izdzīvot stādītos mežos; tādēļ prasa ES nekavējoties īstenot pasākumus, lai 
aizsargātu pirmatnējos mežus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Satu Hassi

Grozījums Nr. 26
7.b punkts (jauns)

7.b uzsver vajadzību uzlabot līdzsvaru starp meža funkciju ekonomiskajiem, sociālajiem 
un vides aspektiem un norāda, ka trūkumi meža nozares pārvaldībā ir izraisījuši 
sociālus konfliktus ar iedzīvotāju grupām, kuras ir cieši saistītas ar meža nozari, it 
īpaši ar sāmu kopienu;  tādēļ uzsver vajadzību iesaistīt visas ieinteresētās personas, 
tostarp vietējos iedzīvotājus, kā arī vides un sociālās NVO, mežu apsaimniekošanā; 
uzskata, ka jāveic steidzami pasākumi, lai aizsargātu to Eiropas iedzīvotāju zemes 
tiesības un dzīves veidu, kuri ir cieši saistīti ar meža nozari;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 27
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata, ka jaunajam vides finanšu instrumentam (LIFE+) ir būtiska nozīme, lai 
aizsargātu Eiropas mežus kopumā ar pasākumiem, kuru mērķis ir uzraudzīt un 
novērst to stāvokļa pasliktināšanos izraisošos faktorus, tostarp ugunsgrēkus.

Or. es


