Piektā Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā
2007. gada 5.–7. novembrī, Varšavā, Polijā

MEŽI
DZĪVES
KVALITĀTEI

VARŠAVAS DEKLARĀCIJA
Dzīves apstākļi mūsu planētā ir apdraudēti, un vajadzīga tūlītēja rīcība. Visu valdību un
pilsoniskās sabiedrības uzdevums ir aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot Zemes dabas resursus.
Eiropas mežiem ir būtiska nozīme, tā kā tie var uzlabot un labvēlīgi ietekmēt dzīves kvalitāti
un jo īpaši mazināt klimata pārmaiņas, uzlabot energoapgādi un ūdeņu aizsardzību.
1. Apzinoties klimatisko apstākļu nepārtraukto mainību un paredzamās sekas attiecībā uz
mežu ekosistēmām un mežsaimniecību un novērtējot meža, ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas un meža produktu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī
pastāvīgu nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņām;
2. Uzsverot ilgtspējīgi ražotas koksnes kā atjaunojamas izejvielas un atjaunojama enerģijas
avota nozīmību un apzinoties nepieciešamību palielināt pieejamību koksnes krājumiem;
3. Uzsverot meža nozīmi ūdens daudzuma un kvalitātes nodrošināšanā, kā arī plūdu un
sausuma mazināšanā, un ievērojot klimata pārmaiņu ietekmi uz meža un ūdens resursiem;
4. Atzīstot meža nozares sniegto daudzveidīgo pakalpojumu pilnas ekonomiskās vērtības
nozīmību un piemērotu līdzekļu un pasākumu nepieciešamību, lai nodrošinātu šos
pakalpojumus;
5. Apzinoties to, ka drošas zemes īpašuma un valdījuma tiesības ir ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas īstenošanas priekšnosacījums;
6. Uzsverot to, ka ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai ir būtiska ietekme uz ilgtspējīgu
attīstību vides, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā, īpaši to mērķu sasniegšanā, par
kuriem ir panākta starptautiska vienošanās, tostarp tiem četriem globālajiem mērķiem
attiecībā uz mežiem, par kuriem ir panākta vienošanās ANO Meža forumā (UNFF),
Tūkstošgades attīstības mērķiem, Bioloģiskās daudzveidības konvencijā minētajiem
bioloģiskās daudzveidības mērķiem laika periodam līdz 2010. gadam un Eiropas bioloģiskās
un ainavu daudzveidības stratēģijas (PEBLDS) mērķiem;
7. Uzsverot to, cik svarīga ir Eiropas dalība starptautiskajā meža politikas dialogā;
8. Atzinīgi novērtējot Juridiski nesaistošo starptautisko meža instrumentu un ANO Meža
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foruma daudzgadu darba programmu 2007– 2015, ko pieņēma ANO Meža foruma septītajā
sesijā;
9. Balstoties uz Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā (MCPFE) 17 gadu
pieredzi, sasniegumiem un nepārtrauktajiem centieniem, stiprinot meža ekonomiskos,
vides, sociālos un kultūras aspektus visos līmeņos;
kā Parakstītājvalstu un Eiropas Kopienas pārstāvji mēs uzņemamies šādas turpmāk minētas
saistības.
Dzīves kvalitātes uzlabošana
10. Nodrošināt meža un tā ilgtspējīgas apsaimniekošanas nozīmību Eiropas sabiedrības
ilgtspējīgas attīstības un labklājības nodrošināšanā gan laukos, gan pilsētās.
11. Nodrošināt, lai mežs un tā ilgtspējīga apsaimniekošana būtu nozīmīgi cīņā ar klimata
pārmaiņu negatīvo ietekmi, īstenojot gan pasākumus, lai mazinātu klimata pārmaiņas, gan
pasākumus, lai pielāgotos tām.
12. Apsaimniekojot mežu ilgtspējīgi, uzturēt, saglabāt, atjaunot un vairot meža bioloģisko
daudzveidību un tostarp meža ģenētiskos resursus.
13. Sekmēt ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos iegūtas koksnes izmantošanu kā atjaunojamu
izejvielu un enerģijas avotu.
14. Nodrošināt to, ka mežs un meža ilgtspējīga apsaimniekošana ir nozīmīgs faktors ūdens
daudzuma un kvalitātes uzturēšanā un palielināšanā, kā arī dabas katastrofu, piemēram,
plūdu, sausuma, lavīnu, zemes nogruvumu mazināšanā un cīņā ar augsnes eroziju un
pārtuksnešošanos.
Problēmu risināšana
15. Stiprināt meža nozares konkurētspēju, lai palielinātu tās spēju labvēlīgi ietekmēt dzīves
kvalitāti.
16. Pievērst valsts struktūru, privātā sektora un sabiedrības uzmanību daudzajiem
ieguvumiem, ko sniedz mežs un mežsaimniecība, kā arī meža nozares nozīmei un
padziļināt izpratni par to.
17. Radīt labvēlīgus apstākļus, lai palielinātu ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos iegūtas
koksnes resursu mobilizēšanu visiem lietojuma veidiem.
18. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp sektoriem, panākt, lai visu veidu koksnes
ražošana, tostarp īscirtmeta un ātraudzīgās enerģijas kultūras, tiktu balstīta uz ilgtspējīgas
meža apsaimniekošanas principiem.
19. Turpināt sniegt ieguldījumu attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos
tām, un saistībā ar to turpināt izstrādāt vadlīnijas par apmežošanu un meža atjaunošanu
Eiropā.
20. Saskaņot meža un ūdens resursu politiku, kā arī koordinēt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un integrētu ūdens resursu apsaimniekošanu.
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21. Izstrādāt un ieviest novatoriskus instrumentus, lai nodrošinātu ar ūdens resursiem saistītus
pakalpojumus, kurus sniedz mežs, piemēram, maksājumus par ekosistēmu pakalpojumiem
(MESP)1 vai citus pasākumus.
22. Turpināt sekmēt nacionālās meža programmas vai līdzvērtīgas programmas, lai
nodrošinātu starpnozaru darba koordinēšanu un izmantotu šādas programmas kā līdzekli ar
mežu saistīto starptautisko saistību saskaņotai īstenošanai.
23. Turpināt centienu stiprināšanu, lai veicinātu labu pārvaldību un meža nozares tiesību aktu
īstenošanu ar mērķi cīnīties pret nelikumīgu koku izciršanu un attiecīgo meža produktu
tirdzniecību, inter alia, sadarbojoties attiecībā uz tādu valsts iepirkuma politiku, kas
pieprasa likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtu koksni un koksnes produktus, un
veicinot šādas iepirkuma politikas īstenošanu.
24. Veikt efektīvus pasākumus, lai uzlabotu sapratni starp politikas veidotājiem,
mežsaimniekiem un zinātnieku aprindām ar mērķi efektīvāk izmantot uzkrāto zinātnisko
pieredzi un pētījumu rezultātus saistībā ar mežu un meža nozari kā drošu pamatu lēmumu
pieņemšanā.
25. Uzlabot nodarbinātību, izglītību, mācības un komunikāciju meža un saistītajās nozarēs, kā arī
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas to pieejamībā.
26. Sekmēt zinātnisko izpēti, īpaši par mežu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā un par
mežu pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī par koksnes un biomasas izmantošanu, mežu
un ūdens ekosistēmu savstarpējo saistību un meža ekosistēmu funkcionēšanu.
Globālā un reģionālā sadarbība un partnerattiecības
27. Turpinot sadarbību meža nozares jautājumos Eiropā un daloties Eiropas gūtajā pieredzē un
sasniegumos ar citiem reģioniem, turpināt sekmēt ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas
efektīvu īstenošanu visos līmeņos un piedalīties starptautiskajā dialogā par meža politiku.
28. Turpināt sniegt atbalstu valstīm, kurās noris meža nozares reformas, un sadarboties ar tām,
jo īpaši ar valstīm, kuru ekonomika ir pārejas periodā, lai ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas principi tiktu pilnīgi ietverti attiecīgās valsts meža nozarē.
29. Veicināt četru globālo mērķu attiecībā uz mežiem sasniegšanu, Juridiski nesaistošā
starptautiskā meža instrumenta īstenošanu un ANO Meža foruma daudzgadu darba
programmas 2007–2015 īstenošanu,
30. Sadarbojoties ar citām reģionālajām organizācijām, piedaloties procesos un ievērojot
vienošanās, sniegt Eiropas reģiona saskaņotu ieguldījumu ANO Meža foruma darbā laika
periodā no 2007. gada līdz 2015. gadam, risinot ANO Meža foruma sesiju darba kārtībā
paredzētos jautājumus un stiprinot sadarbību saistībā ar starptautisko vienošanos attiecībā
uz mežiem, inter alia, daloties reģionālajā redzējumā, nostājā un pieredzē.
1

maksājumi par ekosistēmu pakalpojumiem (MEKP) – līgumiski darījumi starp pircēju un pārdevēju par ekosistēmu
pakalpojumiem vai zemes izmantošanu/apsaimniekošanu, kas var nodrošināt šos pakalpojumus. No:
„Rekomendācijas par ekosistēmu pakalpojumu maksājumiem Integrētajā ūdens resursu apsaimniekošanā”, UNECE
Ūdens konvencija, 2006. gads.
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31. Atbalstīt mērķus un pasākumus Eiropas līmenī, kas sekmētu to četru globālo mērķu
attiecībā uz mežiem sasniegšanu, par kuriem ir panākta vienošanās ANO Meža forumā, kā
arī citu globālo saistību īstenošanu.
32. Veikt turpmākus pasākumus, lai stiprinātu sadarbību starp MCPFE un ANO Vispārējo
konvenciju par klimata pārmaiņām ar mērķi noteikt meža un meža produktu daudzējādo
ietekmi klimata pārmaiņu mazināšanā saistībā ar klimata pārmaiņu režīmu pēc 2012. gada,
ciktāl tas veicina UNFCCC galīgo mērķu sasniegšanu.
33. Stiprināt MCPFE un ANO Konvencijas par cīņu pret pārtuksnešošanos (UNCCD)
sadarbību, lai palielinātu meža nozīmi cīņā ar pārtuksnešošanos un plūdiem.
34. Efektīvi īstenojot MCPFE saistības, sekmēt CBD attiecīgo darba programmu īstenošanu.
35. Mudināt organizēt kopējus meža nozares un ūdens nozares pasākumus, lai stiprinātu
MCPFE un ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Ūdens konvencijas sadarbību.
36. Atbalstīt meža likumdošanas aktu īstenošanas un pārvaldības (FLEG) valdības līmeņa
procesus un veicināt MCPFE sadarbību ar Eiropas un Ziemeļāzijas meža nozares tiesību
aktu īstenošanas un pārvaldības procesa (ENA FLEG) īstenotājiem.
37. Izmantot novatoriskas un efektīvas pieejas, lai turpmāk stiprinātu pastāvošo sadarbību ar
citām reģionālajām organizācijām un procesiem Eiropā, piemēram, Vidi Eiropai/PEBLDS,
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ANO Eiropas Mežsaimniecības komisiju (FAO
EFC), Eiropas ekonomikas komitejas Koksnes komiteju (UNECE TC), lai izmantotu
sinerģiju priekšrocības, tostarp sadarbību attiecībā uz Eiropas pastāvīgu ieguldījumu ANO
Meža foruma sesijā.
MCPFE saistību īstenošana
38. Sadarbojoties ar attiecīgajām organizācijām un iestādēm un piedaloties attiecīgajos
procesos, izstrādāt piektās Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā saistību
īstenošanas darba programmu un sekmēt iepriekšējo saistību īstenošanu.
39. Saistībā ar iepriekšminēto kopā ar interešu grupām organizēt pasākumus, lai nodrošinātu
komunikāciju visos līmeņos un padziļinātu sabiedrības izpratni par meža un meža nozares
nozīmību dažādās citās nozarēs.
40. Līdz sestajai Ministru konferencei veikt MCPFE procesa novērtējumu, izvērtējot gan
sasniegumus, gan šķēršļus saistību īstenošanā.
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