Trešā ministru konference par Eiropas mežu aizsardzību.
Lisabona, Portugāle, 1998. gada 2.–4. jūnijs

VISPĀRĪGĀ DEKLARĀCIJA
Mēs, par mežiem atbildīgie ministri, Trešajā ministru konferencē par Eiropas mežu
aizsardzību, kas notiek Lisabonā no 1998. gada 2. jūnija līdz 4. jūnijam, atceroties UNCED1,
UNGASS2 un XI Pasaules mežsaimniecības kongresa lēmumus un vienošanās attiecībā uz
mežiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju CBD3, FCCC4 un CCD5 noteikumus,
atzīstot sekmes un sasniegumus Strasbūras un Helsinku ministru konferences saistību izpildē
un apzinoties daudzās problēmas, iespējas un draudus saistībā ar mežiem un mežu stabilu
apsaimniekošanu, dalāmies šādā redzējumā.
21. gadsimtā Eiropas meža nozare, ievērojot mežu sociālās, ekonomiskās, vides un kultūras
funkcijas, optimizēs savu ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, īpaši lauku teritoriju
attīstībā, atjaunojamo resursu nodrošināšanā un vispasaules un vietējās vides aizsardzībā.
Sabiedrība, izprotot daudzās mežu funkcijas un atzīstot mežu saglabāšanas un ilgtspējīgas
apsaimniekošanas nozīmi, atbalstīs meža nozares pienācīgu attīstību, radot attiecīgus likumā
paredzētus, institucionālus, ekonomiskus un sociālus pamata noteikumus un nostādnes mežu
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, apzinātu lēmumu pieņemšanai par koksnes un nekoksnes meža
produktu vislabāko izmantošanas veidu un esošās spriedzes samazināšanu, kas ietekmē mežu
veselību un vitalitāti.
Tiks nostiprināta efektīva partnerība starp sabiedrību un meža nozari, atzīstot, ka meži ir
nozīmīgs atjaunojamais resurss, mežu īpašnieki ir atbildīgi par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu
un Eiropa ir atbildīga par to, lai demonstrētu, kā integrēt visas meža funkcijas un novatoriskā
veidā ražot un izmantot koksnes un nekoksnes meža produktus un pakalpojumus.
Mežus, kurus paaudzēs veidojuši un kuru tagadējās un nākotnes vērtības turpinās veidot mežu
īpašnieki un sabiedrība kopumā, parasti saista ar veselīgu un bioloģiski daudzveidīgu mežu
nodošanu mantojumā nākamajām paaudzēm, pozitīvu ieguldījumu globālajā oglekļa un
hidroloģiskajā ciklā, augsnes un ūdens resursu aizsardzību, iedzīvotāju un infrastruktūru
aizsardzību pret dabas stihijas riskiem, ienākumu un darba vietu radīšanu, īpaši lauku
teritorijās, un lieliskām iespējām radīt atpūtas un kultūras vērtības visiem cilvēkiem.
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UNCED – Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konference
UNGASS – Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesija
3
CBD – Bioloģiskās daudzveidības konvencija
4
ANO/FCCC – Apvienoto Nāciju Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām
5
CCD – Konvencija cīņai ar pārtuksnešošanos
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Saskaņā ar šo redzējumu mēs deklarējam šādu apņemšanos.
1. Uzlabot ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sociālos un ekonomiskos elementus un
nostiprināt saiknes starp meža nozari un sabiedrību, veicinot dialogu un savstarpēju izpratni
mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumos un attiecībā uz mežu un mežsaimniecības
nozīmi. Pēc iespējas palielināt meža nozares potenciālos ieguldījumus lauku attīstībā,
nodarbinātībā, vidē un sabiedrības vispārējā ilgtspējīgā attīstībā, īstenojot Rezolūciju L1
“Cilvēki, meži un mežsaimniecība – mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas sociālekonomisko
aspektu uzlabošana”.
2. Arī turpmāk veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kas cita starpā palīdz saglabāt
bioloģisko daudzveidību, mazināt gaisa piesārņojuma un klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi
un novērst pārtuksnešošanos, veicot šādu rīcību:
a) pieņemot sešus Eiropas kritērijus mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, apstiprinot, īstenojot un
vienlaikus pastāvīgi uzlabojot ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas Eiropas rādītājus un
apstiprinot brīvprātīgās “Eiropas pamatnostādnes mežu ilgspējīgai apsaimniekošanai”,
īstenojot Rezolūciju L2 “Eiropas kritēriji un rādītāji, un pamatnostādnes mežu ilgspējīgai
apsaimniekošanai”;
b) sadarbojoties ar ministru līmeņa procesu “Vide Eiropai”, īpaši apstiprinot “Darba
programmu 1997.–2000. gadam bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšanai un
uzlabošanai mežu ekosistēmās”, veicinot tās īstenošanu un turpmāko pārskatīšanu saskaņā ar
Rezolūciju H26 un priekšlikumiem rīcībai, par ko vienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas
Starpvaldību meža ekspertu darba grupa;
c) rīkojoties, lai stimulētu un veicinātu koksnes un citu meža produktu kā videi draudzīgu un
atjaunojamu materiālu pienācīgu izmantošanu;
d) saskaņā ar Apvienoto Nāciju Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām novērtējot mežu
ekosistēmu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā un oglekļa novadīšanā un uzkrāšanā, kā arī
saistībā ar gara dzīves cikla koksnes produktu aizvien plašāku izmantošanu un mežu
ekosistēmu daudzveidīgā devuma vairošanu augsnes saglabāšanā un bagātināšanā un ūdens
ciklu regulēšanā.
3. Nacionālajā un sadarbības līmenī veikt darbības, lai īstenotu Apvienoto Nāciju
Organizācijas Ģenerālās Asamblejas ārkārtas sesijas (UNGASS) lēmumus par priekšlikumiem
rīcībai, par kuru vienojusies īpašā Starpvaldību meža ekspertu grupa (IPF) un kas ir
ieguldījums Apvienoto Nāciju Organizācijas Noturīgas attīstības komisijas Starpvaldību meža
foruma (UNCSD/IFF) darbā.
4. Turpināt dalīties ar rezultātiem, kas iegūti Eiropas procesā, piedaloties visām
ieinteresētajām pusēm, un visos nozīmīgajos starptautiskajos forumos Apvienoto Nāciju
Organizācijas sistēmā un ārpus tās un tādējādi, pamatojoties uz gūto pieredzi un
sasniegumiem, sniedzot pozitīvu ieguldījumu mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanā
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H2 – Helsinku konferences Rezolūcija Nr. 2 “Vispārīgās pamatnostādnes Eiropas mežu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai”
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visos līmeņos, veidojot vienprātību meža politikas jautājumos un pildot nozīmīgas politiskās
saistības un vienošanās attiecībā uz mežiem.
5. Izstrādāt darba programmu, lai īstenotu šīs konferences lēmumus un nostiprinātu
iepriekšējo – Strasbūras un Helsinku ministru konferenču – lēmumu izpildi sadarbībā ar
starptautiskām institūcijām un organizācijām, īpaši FAO7 Eiropas Mežsaimniecības komisiju,
ANO EEK8 Kokmateriālu komiteju, UNEP9, ILO10, NVO11 un citām attiecīgajām
ieinteresētajām pusēm. Šī programma pamatosies uz zinātnisku un tehnisku sadarbību Eiropā,
nodrošinot dinamisku pieeju Eiropas mežsaimniecības problēmu risināšanai.
6. Tādā pašā atmosfērā, kāda valdīja Strasbūras un Helsinku ministru konferencēs, atkārtoti
apstiprināt principus, par kuriem ir panākta vienošanās, lai īstenotu šajās konferencēs
pieņemtos lēmumus un turpinātu ministru līmeņa procesu. Turpmākās konferences jāsasauc
tad, kad pietiekams skaits parakstītājvalstu to uzskata par vajadzīgu un ir sasniegtas sekmes
saistību izpildē valstu un reģionālā līmenī.
7. Aktīvi strādāt, lai UNCSD/IFF darba gaitā tiktu veidota vienprātība par to, ka ir vajadzīgs
vispārējs juridiski saistošs dokuments par visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un
ilgtspējīgu attīstību, kā arī par tā iespējamiem elementiem, paturot prātā mūsu stingro
apņemšanos izveidot šādu dokumentu.
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FAO – ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
ANO EEK – ANO Eiropas Ekonomikas komisija
9
UNEP – ANO Vides programma
10
ILO – Starptautiskā Darba organizācija
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NVO – nevalstiskās organizācijas
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