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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
Pamatojoties uz jautājumu B6-0000/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,

ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,

iesniedza Magor Imre Csibi un Péter Olajos

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

par atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumiem cīņai ar 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu
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B6-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu 
risinājumiem cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par atmežošanas un meža degradācijas 
radīto problēmu risinājumiem cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu (COM(2008) 645), 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā ES vēlas ierobežot globālo sasilšanu līdz 2 °C  un apturēt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu;

B. tā kā atmežošanas dēļ rodas aptuveni 20 % no visa oglekļa dioksīda (CO2) emisijas 
apjoma pasaulē un atmežošana ir galvenais bioloģiskās daudzveidības izzušanas cēlonis;

C. tā kā atmežošana katru gadu notiek ārkārtīgi lielos apjomos — 13 miljonu hektāru 
platībā— un galvenokārt to veic tropu mežos, kā arī noteiktā apjomā Eiropā, it īpaši 
Centrāleiropā un Austrumeiropā;

D. tā kā mežu degradācija izpaužas dažādi un ir sarežģīti to definēt, tomēr tā lielā mērā 
ietekmē arī klimatu, bioloģisko daudzveidību un citas preces un pakalpojumus,

1. uzver, ka jāpanāk lielāka saskaņotība starp mežu saglabāšanas un ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas politikām un citām ES iekšējām un ārējām politikām; prasa kvantitatīvi 
novērtēt, kā ES politika tādās jomās kā enerģētika (it īpaši biodegviela), lauksaimniecība, 
ilgtspējīga ražošana un patēriņš, iepirkums, tirdzniecība un attīstības sadarbība ietekmē 
mežus;

2. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam un Padomei priekšlikumus par stingrākām 
ilgtspējas prasībām Kopienā attiecībā uz visu veidu būvkokiem un kokmateriāliem, kas 
iegūti mežizstrādē;

3. atzinīgi vērtē zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) politiku un tādu instrumentu popularizēšanu 
kā ekomarķēšana un mežu sertifikācijas shēmas; prasa nekavējoties pieņemt un īstenot 
ZPI politiku, kas attiektos uz kokmateriāliem visā Eiropā; aicina dalībvalstis to publiskā 
iepirkuma politiku veidot, pamatojoties uz augstiem ilgtspējas standartiem, un attiecīgi 
noteikt reālistiskus mērķus attiecībā uz šādiem standartiem;

4. atbalsta Pasaules meža oglekļa mehānisma izveidi saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām; aicina dalībvalstis neatkāpties no saistībām pārtraukt
pasaulē atmežošanu, piešķirot tām daļu no ieņēmumiem, kas gūti ES emisiju tirdzniecības 
sistēmas (ETS) kvotu izsolēs, lai samazinātu emisiju, kas rodas atmežošanas dēļ 
jaunattīstības valstīs; 
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5. atzīmē, ka oglekļa tirgū mežu kredīti vidēji ilgā un ilgā termiņā varētu veidot daļu no to 
politiku kopuma, kas attiecas uz atmežošanu; uzsver, ka galīgais lēmums par mežu kredītu 
iekļaušanu ETS būtu jāpieņem pēc rūpīgas visu iespējamo finansēšanas mehānismu 
pamatotības analīzes, pēc Kopenhāgenas Pušu konferences iznākuma novērtēšanas un pēc 
tam, kad ir izdarīti secinājumi par eksperimentālajiem projektiem;

6. pauž nožēlu, ka pretēji paziņojuma nosaukumam tajā nav risināts jautājums par mežu 
degradāciju; aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānus un eksperimentālus projektus un 
paust uzticību mežu politikai, lai pārtrauktu ne tikai atmežošanu, bet arī mežu degradāciju 
(arī Eiropas Savienībā), papildus izstrādājot un izveidojot stingras uzraudzības sistēmas, 
lai iegūtu atbilstošus datus par augsni un biomasu mežos;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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