Ministru konference par Eiropas mežu aizsardzību.
Strasbūra, Francija, 1990. gada 18. decembris

Strasbūras konferencē iesākto darbu izpildes kontrole un turpināšana
Parakstītājvalstis un starptautiskā institūcija,
uzskatot, ka mežu aizsardzība izvirza daudzas dažādas un sarežģītas problēmas, kas jārisina,
domājot un rīkojoties kopīgi;
apzinoties, ka katra Eiropas partnera prakse un kultūra ietekmē meža apsaimniekošanas
metodes, kas ļauj mežam ilgstoši pildīt tā ilgtermiņa ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās
funkcijas;
uzskatot, ka katrai valstij neatkarīgi no tās patstāvīgajām interesēm jāuzņemas sava daļa
Eiropas valstu kopīgās atbildības par mežu nākotni;
ievērojot, ka jāmēģina noteikt kopīgus rīcības principus starp valstīm un attiecīgajām
reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, katrā atsevišķā gadījumā tos kopīgi
izskatot un kopīgi rīkojoties atkarībā no tā, kāda ir risināmās problēmas būtība;
atzīstot, ka, lai nezaudētu sasniegto, kopīgi jākontrolē pieņemto principu piemērošana
parakstītājvalstu un reģionālo ekonomiskās integrācijas organizāciju mežsaimniecības politikā
un to valsts amatpersonu līmenī, kas atbild par mežsaimniecību,
deklarē savu nodomu turpināt STRASBŪRAS konferencē sāktās diskusijas to valsts
amatpersonu līmenī, kas ir atbildīgas par mežu ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās
funkcijas nodrošināšanu ilgtermiņā.
PRINCIPI
1. Tādā pašā atmosfērā, kāda valdīja, Francijas un Somijas lauksaimniecības un meža nozares
ministriem kopīgi nākot klajā ar priekšlikumu par konferences sasaukšanu, atkarībā no
turpmāk minētajās starptautiskajās organizācijās paveiktā darba pēc vajadzības var sasaukt
nākamās ministru konferences. Vadību uzņemsies divi dalībnieki, no kuriem viens ir
iepriekšējās konferences līdzpriekšsēdētājs un otrs minētajā konferencē ir pieteicis savu
kandidatūru uz priekšsēdētāja vietu. Uzņemošā valsts vai organizācija būs atbildīga par
sekretariātu.
2. Katras sanāksmes darba kārtībā tiks iekļauta iepriekšējā konferencē pieņemto ieteikumu
izpildes kontrole, kā arī jauni pēc viena vai vairāku ministru iniciatīvas izvirzīti priekšlikumi
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par kopīgu rīcību, kurā var būt ieinteresētas vairākas iesaistītās valstis. Katrs izskatītais
priekšlikums jāparaksta tikai tām valstīm, kas ir ieinteresētas kopīgi rīkoties attiecīgajā jomā.
3. Izskatītajiem priekšlikumiem jābūt pamatotiem ar ekspertu atzinumu un apsvērumiem, kas
izteikti dažādas starptautiskās organizācijas, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas
Eiropas Ekonomikas komisijā, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā un īpaši tās
Eiropas Mežsaimniecības komisijā, Eiropas Padomē, Starptautiskajā Meža izpētes
organizāciju savienībā, Eiropas Vides aģentūrā, Eiropas Kopienas darba grupās.
4. Mērķis ir stiprināt labāko un katrai valstij raksturīgo, vienlaikus radot nosacījumus
turpmākai koordinētai darbībai, kura mums ļaus efektīvāk aizsargāt mežus un uzturēt to
bioloģisko daudzveidību.
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