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PRIEKŠLIKUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

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, izstrādājot ES 
rīcības plānu ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, noteikti jāņem vērā subsidiaritātes 
princips un par pamatu jāizmanto dalībvalstu izstrādātās mežsaimniecības programmas;

2. uzsver mežu daudzfunkcionalitāti; norāda, ka mežsaimniecība, līdzsvarojot ekonomikas 
izaugsmi un svarīgus vides un lauku attīstības aspektus, dod īpašu ieguldījumu vairāku 
Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas mērķu sasniegšanā;  tāpēc uzskata, ka labi 
mežsaimniecības pamatnosacījumi ir svarīgi, lai Eiropas Savienība sasniegtu vairākus 
mērķus vides politikas jomā;

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 
un jāuztic tai ierosinātā rīcības plāna īstenošana;

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, taču šī 
cīņa nedrīkst radīt jaunus šķēršļus tirdzniecībai, kas īpaši smagi skartu mazos tirgus 
dalībniekus un saasinātu daudzas problēmas, kas saistītas ar nelikumīgi izcirstas koksnes 
tirdzniecību;

5. uzsver, ka koksnei kā izejvielai ir vienreizīgas īpašības, pateicoties kurām tā kļūst par īsti 
atjaunīgu un atkārtoti pārstrādājamu dabas resursu; konstatē, ka mēs, pastiprināti 
izmantojot koksni, piemēram, būvniecībā, papīra un iepakojamo materiālu ražošanas un 
enerģijas jomā, daļēji aizstājam neatjaunīgos dabas resursus un paplašinām oglekļa 
cirkulāciju, un tādēļ koksnes izmantošana palīdz Eiropas Savienībai pildīt Kioto protokolā 
noteiktos pienākumus;

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 
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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, ir centieniem un attiecīgiem 
pasākumiem uz vietas;

7. izceļ Natura 2000 kā ES tīkla nozīmi, kā mērķis ir rūpēties par bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību un dzīvnieku un augu sugu saglabāšanu un kas turpina iepriekšējo, brīvprātīgo 
pasākumu īstenošanu šajā nozarē; uzskata, ka Natura 2000 un citu centienu bioloģiskās 
daudzveidības labā panākumu pamatā ir tas, ka mežu īpašnieki paši kontrolē savu mežu 
izmantošanu un kopšanu.


