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FSC biedriem:

Pārveidošanas jautājumu politika un FSC kaitējuma novēršanas sistēma 
— nākamie soļi

Balstoties uz atsauksmēm, kas tika uzklausītas virtuālās Ģenerālās asamblejas nedēļas 
papildu pasākumā par Pārveidošanas jautājumiem, bija pilnīgi skaidrs, ka vairāki biedri 
vēlētos redzēt Pārveidošanas jautājumu politikas projektu pirms tā nodošanas vēlāk 
novembrī valdes apstiprināšanai 90. valdes sēdē. Tā nav parastā FSC kārtība. Valde 
nevēlas dalīties ar dokumentu, kuru mēs paši vēl neesam redzējuši. Mēs ievērosim savu 
parasto darba kārtību, regulāros apspriežu procesos daloties ar tekstiem ar saviem biedriem
un ieinteresētajām personām, kas visiem rada vienlīdzīgas iespējas piedalīties un dalīties 
savos viedokļos. Dalīšanās ar dokumentiem ārpus šiem procesiem ļaus uz tiem reaģēt tām 
personām, kuras ir ātrākas un labāk organizētas, bet ne visiem pārējiem. Pirms valdes 
sēdes nevarēsim nodrošināt tulkojumus tiem, kuri nepārvalda angļu valodu, un tas radīs 
turpmākas neskaidrības risku dažādās lēmumu dokumentu versijās, kas tiek izstrādātas, 
gatavojoties valdes sēdei.

Tomēr, lai nodrošinātu pārredzamību, valde piedāvā šo skaidrojošo piezīmi par 
Pārveidošanas jautājumu politikas statusu un gaidāmo procesu attiecībā uz visas ar 
kaitējuma novēršanu saistīto dokumentu paketes, tostarp Sasaistes politikas un FSC 
kaitējuma novēršanas sistēmas, pabeigšanu. Visaptverošajā FSC kaitējuma novēršanas 
sistēmā tiks iekļauti elementi, kas līdz šim ir bijuši turēti atsevišķi, attiecīgi Pārveidošanas 
procesu novēršanas kārtība un Sasaistes politikas (PfA) remediācijas sistēmā.

Mēs parūpēsimies, lai Pārveidošanas jautājumu politikas teksts un Asociācijas 
politikas pārskatītās versijas tiktu iekļautas gaidāmo konsultāciju par FSC kaitējuma 
novēršanas sistēmu 2022. gada sākumā   materiālos. Šajā kontekstā biedriem būs 
iespēja sniegt savus komentārus par visu dokumentu, kas saistīti ar pārveidošanu, 
nepieņemamām darbībām un pasākumiem kaitējuma novēršanai pasākumiem, paketi. 
Tas notiks, pirms Valde būs pabeigusi visas paketes izskatīšanu, kas, domājams, būs 
pieejama biedriem pirms notiekošās Ģenerālās asamblejas 2022. gada klātienes 
sesijas..

Pašreizējā virzība:

Kā daudzi no jums zina, Pārveidošanas jautājumu politikas darba grupa spēja atrisināt 
lielāko daļu, bet ne visus jautājumus, kas tai tika iesniegti. Pēc daudzajiem šim darbam 
veltītajiem gadiem, valde, nevilcinot lietas vēl vairāk, 88. valdes sēdē pieņēma lēmumu
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pārvarēt šķēršļus un mēģināt virzīt procesu uz priekšu. Valdes sākotnējie ieteikumi tika 
nosūtīti Sekretariāta Veiktspējas un standartu nodaļai (PSU) precizēšanai un Politikas un 
standartu komitejai (PSC), lai saņemtu augsta līmeņa atsauksmes. Pamatojoties uz šīm 
atsauksmēm, valde 89. valdes sēdes laikā tālāk apsprieda idejas saskaņā ar 89. valdes 
sēdes protokolā, kas ir atrodams FSC biedru portāla sadaļas “Valde” apakšsadaļā "Valdes 
sēdes", redzamo informāciju. Skatīt protokola 8.-11. punktu..

Pamatojoties uz diskusiju 89. valdes sēdes laikā, Politikas pārskatītā versija ir kopīgota ar
PSC, lai saņemtu tās ieteikumus valdei. Valde vēl nav redzējusi šos jaunos dokumentus,
bet vēlāk šajā mēnesī saņems tos kā daļu no 90. valdes sēdes valdei paredzētās paketes.

Lēmumu pieņemšanas process:

90. valdes sēdē mēs izlemsim, vai uzskatām, ka Politika ir gatava apstiprināšanai, vai arī, ka 
saistībā ar procesu būs labāk, ja politika paliks atvērta, kamēr atlikušie pilnas paketes 
elementi, kas saistīti ar pārveidošanu un kaitējuma novēršanu, tiks pabeigti un nodoti 
konsultācijas organizēšanai, kur “visa pakete” būs pieejama atgriezeniskās saites sniegšanai. 
Kā jau minēju, šī konsultācija notiks 2022. gada sākumā.

Neatkarīgi no tā, vai mēs 90. valdes sēdē apstiprināsim 
Pārveidošanas jautājumu politiku, drīz pēc valdes sēdes mēs 
informēsim biedrus, daloties ar attiecīgo informāciju.

Valdes apspriedes saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesu ietver:

a) Pārveidošanas jautājumu politikas apstiprināšanas iespējas izskatīšanu nākamajā 
valdes sēdē. Tās iemesls ir tāds, ka vairāki citi pārveidošanas paketes elementi un 
jo īpaši Pārveidošanas procesu novēršanas kārtība, ir atkarīga no tā, vai vispirms ir 
gūta skaidrība par Politiku. Lēmums par Politiku 90. valdes sēdē palīdzēs virzīt FSC 
kaitējuma novēršanas sistēmas un Sasaistes politikas galīgo izstrādi, lai mēs varētu 
panākt dažādu dokumentu saskaņošanu gaidāmās konsultācijas laikā. Paredzam, 
ka konsultācija sāksies janvārī.

b) Varam secināt, ka ir labāk, lai Politika paliktu atvērtā veidā, kas sniegs iespēju 
vajadzības gadījumā to koriģēt, pielāgojoties FSC kaitējuma novēršanas 
sistēmas detalizēto noteikumu izmaiņām. Tādā gadījumā mēs varam vienkārši 
sniegt papildu norādījumus Sekretariātam par to, kā pabeigt FSC kaitējuma 
novēršanas sistēma projektu, gaidot konsultāciju.

Tā ietekme uz 2022. gada Ģenerālo Asambleju:

Kā, cerams, jūs visi jau zināt, pirms Pārveidošanas jautājumu politikas izmantošanas 
darbībā ir nepieciešams biedru apstiprinājums divām iniciatīvām, lai pārskatītu attiecīgos
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sadaļas "Principi un kritēriji” kritērijus. Šīs iniciatīvas būs grozīta esošo 
“viettura” iniciatīvu, kuras šogad ierosināju es un 2 citi pašreizējie valdes 
locekļi šajā jautājumā, versija.

Kā iniciatīvas ierosinātāji mēs atlikām šo ierosinājumu izskatīšanu līdz 
nākamā gada 2022. gada ĢA klātienes daļai, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka tās ir 
pilnībā saskaņotas ar Pārveidošanas jautājumu politiku un FSC kaitējuma 
novēršanas sistēmu. Šie iniciatīvu grozījumi būs jāpabeidz savlaicīgi, lai 
ievērotu iniciatīvu galīgās izstrādes termiņu, kas tiks noteikts nākamajā 
gadā. Acīmredzot tādēļ būs arī jāvienojas par visu paketi, un tā pēc iespējas 
ātrāk jāpublisko.

Valde pieliek visus iespējamos centienus, lai šo sarežģīto dokumentu 
kopumu varētu pabeigt laikus, kas sniegs jums iespēju balsot par 
attiecīgajām iniciatīvām Ģenerālās asamblejas 2022. gada sesijā. Esam 
pilnībā pārliecināti, ka FSC būtu lietderīgi nākamgad pabeigt šo ieilgušo 
procesu, tostarp aizpildīt ilgstoši pastāvošo “īpašumtiesību robu” un 
izveidot FSC sociālā un kaitējuma videi novēršanas sistēmu, negaidot vēl 
vismaz trīs gadus līdz nākamajai ĢA.

Ceru, ka šī piezīme palīdzēs precizēt Pārveidošanas jautājumu politikas 
pašreizējo statusu un turpmākos soļus šajā procesā, lai izstrādātu 
konsekventu noteikumu kopumu, kas saistīts ar pārveidošanu un kaitējuma
novēršanu FSC.

Ja jums ir radušies kādi jautājumi par šo piezīmi, sazinieties ar mani vai 
savas sekcijas vai apakšsekcijas pārstāvjiem, lai saņemtu papildu 
skaidrojumus.

 Ar cieņu,

Valdes priekšsēdētāja 
Barbara D. Brembla 
(Barbara J. Bramble)


