Mežu uzraudzības padome
Forest Stewardship Council®
Globālās stratēģijas plāns 2015 – 2020

Meži visiem un vienmēr
Drosmīgāka, spēcīgāka un efektīvāka FSC®

No FSC ģenerāldirektora
FSC potenciāla apzināšanās

Ir pienācis FSC vēsturē izšķirošs moments. Esam radījuši sertifikācijas sistēmu, kas mobilizē
tirgus spēku, piedāvājot cilvēkiem veidu, kā caur saviem pirkumiem pozitīvi ietekmēt
mežus1 un sabiedrību. Izmantojot savu unikālo pārvaldības modeli, esam izveidojuši globālu
dialogu, lai raksturotu atbildīgu2 mežu apsaimniekošanas praksi, kas balstīta uz līdzsvarotu
perspektīvu kopumu. Tādējādi esam veicinājuši reālas pārmaiņas plašā mērogā un pozitīvu
rezultātu gan attiecībā uz mežiem, gan cilvēkiem, kas no tiem atkarīgi.
Diemžēl liela daļa pasaules saskaras ar nopietnām
problēmām mežu jomā: tropu izciršana un lauksaimniecības
paplašināšana, neilgtspējīgi oglekļa izmeši un bioloģiskās
daudzveidības izzušana, ūdens trūkums un piesārņojums,
diskriminējoša attieksme pret pamatiedzīvotājiem3 un citām
grupām, nelikumīga mežizstrāde un tā tālāk. Kopš FSC
izveides nepieciešamība un steidzamība rast ilgtspējīgus
risinājumus ir tikai augusi, sarežģījot FSC misiju vēl vairāk.
Tādēļ mums jākļūst drošākiem, stiprākiem un manāmi daudz
efektīvākiem.”

“

Mums jākļūst
drošākiem,
stiprākiem un
manāmi daudz
efektīvākiem.”

Šis Globālās stratēģijas plāns 2015-2020 apliecina FSC identitāti un lomu globālajā mežu
apsaimniekošanā, lai nodrošinātu to, ka mūsu mērķi virzās pretim tiem izaicinājumiem, ar ko
saskaras pasaules meži un ar mežiem saistītie cilvēki.

“

FSC ir unikāls
kopsaucējs, kas saved
kopā dažādas grupas,
lai rastu risinājumus,
kas atstāj pozitīvu,
vietējām vajadzībām
atbilstošu ietekmi uz
mežiem un cilvēkiem.”

1

Atsauces uz „mežiem” stratēģiskajā plānā ietver visus mežu veidus, no dabiskajiem mežiem līdz audzēm.
Šī dokumenta ietvaros „atbildīga”, „ilgtspējīga” un „pilnveidota” mežu apsaimniekošana lietota ar sekojošu nozīmi: „Atbildīga” attiecas uz darbību, kas vērsta uz
līdzsvarotu sociālu, vides un ekonomisko rezultātu sasniegšanu esošajā globālajā kontekstā, kā to definē FSC; „Ilgtspējīga” attiecas uz nākotnes ideālu, uz ko
tiecas sabiedrība, bet esošajā globālajā kontekstā tā nav ne līdz galam izprasta, ne sasniegta; „Pilnveidota” attiecas uz sociālo, vides un ekonomisko rezultātu
uzlabošanu mežu apsaimniekošanas jomā.
3
Šī dokumenta ietvaros termins „pamatiedzīvotāji” apzīmē tradicionālās tautas, kas atbilst FSC principos un kritērijos (FSC-STD-01-001 V5-2) piedāvātajai definīcijai.
2

2

Šīs stratēģijas pamatā ir divi FSC identitātes
pamatelementi: mēs esam pārvaldības modelis, kas
sniedz iespējas ieinteresētajām pusēm, radot
ilgtspējīgus risinājumus; un mēs esam uz tirgu orientēta
sistēma, kas rada sociālus, vides un ekonomiskus
ieguvumus, mobilizējot tirgus spēkus. Šīs atziņas
ļāvušas mums atpazīt galveno problēmu, kuru vēlamies
risināt: Mežu pārvaldība un ekonomiskā sistēma
daudzās pasaules vietās veicina mežu izciršanu,
degradāciju un ar to saistītu sociālu nevienlīdzību, nevis
atbildīgu mežu apsaimniekošanu.

“

Šis Globālās stratēģijas
plāns 2015-2020 atspoguļo
FSC identitāti un lomu
globālajā mežu sistēmā, lai
nodrošinātu to, ka mūsu
virzība atbilst izaicinājumiem,
ar ko saskaras mūsu
pasaules meži un
ieinteresētās puses.”

Šis stratēģiskais plāns ir apliecinājums FSC
mērķim uzlabot savu sertificēšanas sistēmu un
vēlmei pielietot mūsu unikālo spēju ieviest
pārmaiņas jaunos veidos, lai izpildītu savu misiju.
Kaut arī sertificēšana ir spēcīgs instruments
pārmaiņām, divdesmit gadu ilga pieredze ir
rādījusi, ka mums ir, jāturpina pilnveidot
sertifikācijas sistēma un jāapsver, kādi citi
instrumenti varētu to papildināt.
Tas jo īpaši attiecas uz tādiem rajoniem kā,
piemēram, tropu meži, kur mežu izciršanu un
degradāciju veicina ar mežu nesaistīti notikumi.
Turklāt sertifikācija savā ierastajā formā bieži nav
savienojama ar tādu svarīgu iesaistīto pušu kā
sīksaimnieku, kopienu un pamatiedzīvotāju
spējām vai kultūras perspektīvām.

Šī divpusīgā pieeja – sertifikācijas pilnveidošana un savu galveno priekšrocību izmantošana, lai arī
turpmāk veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu – liecina par to, ka FSC ir ne tikai līderis meža
apsaimniekošanas sertifikācijā, bet ir kas daudz dziļāks un pamatīgāks. FSC ir unikāls pārmaiņu
ieviesējs, kas saved kopā dažādas grupas, lai rastu risinājumus tam, kā pozitīvi un atbilstoši
attiecīgajai vietai ietekmēt mežus un cilvēkus. Sertifikācija veido mūsu piedāvājuma pamatu, bet
mūsu prasme veicināt pārmaiņas sniedz mums unikālu spēju daudz pilnvērtīgāk radīt jaunus
instrumentus sertifikācijas papildināšanai un globālo problēmu meža jomā risināšanai.
Lai nodrošinātu „Mežu visiem un vienmēr”, būs nepieciešamas pārmaiņas mežu
apsaimniekošanas politiskajā un ekonomiskajā jomā visā pasaulē, lai tiktu reāli veicināta atbildīga
prakse. Nodrošinot iespējas ieinteresētajām pusēm un mobilizējot tirgu atbildīgai mežu
apsaimniekošanai, ir iespējams panākt pārmaiņas, un FSC plāno izmantot visu savu ietekmi, lai to
īstenotu.
Lai mēs būtu patiesi efektīvi, mums jābūt drosmīgiem un
precīzi jāzina savi nolūki. Mūs jāraugās uz sevi un savu
darba vidi ar svaigu skatu. Mums jāizmanto sava
domāšana un radošums un jāveicina dziļāka sadarbība
ar tiem, ar ko mums ir kopīgas vērtības un mērķi. Un mēs
nekad nedrīkstam aizmirst, ka FSC ir būtiska platforma,
lai nodrošinātu pasaules mežu drošības, labklājības un
skaistuma saglabāšanu mūsu bērniem, mazbērniem un
turpmākām paaudzēm.

Kims Kartensens, FSC AC ģenerāldirektors
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Globālās stratēģijas apskats
Meži visiem un vienmēr

MISIJA

FSC® veicinās videi atbilstošu, sociāli izdevīgu
un ekonomiski dzīvotspējīgu pasaules
mežu apsaimniekošanu.

!

Mežu pārvaldība un ekonomiskā sistēma daudzās pasaules
vietās veicina mežu izciršanu, degradāciju un ar to saistītu
sociālu nevienlīdzību, nevis atbildīgu mežu
apsaimniekošanu.

2050

GALVENAIS
IZAICINĀJUMS

Jaunas mežu
paradigmas ieviešana

BĀKA

Cilvēki visā pasaulē atzīst un pilnībā novērtē
mežu patieso vērtību.

Apņemšanās 2020: Pozitīvas pārmaiņas
FSC ir vadošais katalizators un dzinējspēks, kas veicina
uzlabojumus mežu apsaimniekošanas un tirgus pārveidošanas
jomā un virza globālās meža tendences pretim ilgtspējīgai
izmantošanai, saglabāšanai, atjaunošanai un cieņai kopumā.

4

Cilvēku vienlīdzības veicināšana: Mēs veicam darbības, kas
nodrošina vienlīdzīgas iespējas sīksaimniekiem, sievietēm,
kopienām, darba ņēmējiem, pamatiedzīvotājiem un citām
nepietiekami pārstāvētām grupām.
Misijas virzība caur sadarbību: FSC virzīs savu ietekmi, ciešāk
sadarbojoties ar saistītajām un ieinteresētajām organizācijām.
Orientēšanās uz lietotāju: FSC atjaunos uzņēmējdarbības garu un
veicinās pārmaiņas procesos, lai lietotājs būtu sistēmas centrā.

1

STRATĒĢIJA

2

STRATĒĢIJA

3

FSC regulējuma un
pārvaldības

Palielināt

Mainīt

Standartu racionalizēšana,
konsekvences palielināšana,
pārvaldības uzlabošana un
jaunu mežsaimniecības
risinājumu izstrāde.

Strauji iegūt patērētāju
labvēlību, pārvarēt tirgus
šķēršļus un radīt jaunas
iespējas tirgū.

Saskaņot funkcijas globālā
līmenī, nodrošināt
pasaules klases
pakalpojumus un veicināt
institucionālās zināšanas

stiprināšana

4

2020. gadā

Šī mērķa ietvaros FSC tirgus
daļa globālās mežsaimniecības
nozarē ir 20%.

Izteikta orientēšanās uz rezultātu: FSC radīs būtisku ietekmi,
ziņos par rezultātiem un attiecīgi pilnveidos sistēmu.

UZDEVUMI:

STRATĒĢIJA

Mērķis: 20%

FSC tirgus vērtību

to, kā strādājam

Saturs
No FSC ģenerāldirektora: FSC potenciāla apzināšanās
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Stratēģijas īstenošanas laika grafiks
Šis stratēģiskais plāns kalpos par virzītājspēku FSC darbības pārveidošanai, un to pilnveidos
Direktoru padome kopā ar citiem augsta līmeņa procesiem, piemēram, pārvaldības pārskatīšanu,
kas tika izvirzīta 2014. gada FSC Ģenerālasamblejā (Rezolūcija Nr. 42). Stratēģiskais plāns būtu
jāuztver kā „dzīvs”, pielāgojams dokuments, kas attīstās kopā ar FSC un mūsu darbības
kontekstu.
Stratēģiskais plāns noteiks FSC darba plūsmu, vadoties pēc sekretariāta izstrādāta ieviešanas
plāna, kuru paredzēts pabeigt 2016. gada vidū. Posmi, uzdevumi un virzieni, kas neiederēsies
vienā vai vairākās individuālās stratēģijās, netiks pilnveidoti, ja vien tos nebūs apstiprinājusi
Padome vai FSC Ģenerālasamblejā īpaši izvirzīts priekšlikums.
Ievadposms
Stratēģiskā plāna turpmāka analīze, kas nepieciešama, lai saskaņotu
organizācijas iespējas, gatavojoties plāna ieviešanai. Ar stratēģiju
saistītu pārvaldības mandātu pārskatīšana, saskaņā ar Rezolūciju Nr.42 Apr - Dec
(2014). Apstiprinātu priekšlikumu un citu svarīgu procesu analīze. 4
2015

Globālais ieviešanas plāns
Globālā ieviešanas plāna izstrāde

72. Starptautiskā FSC Direktoru padomes sanāksme
Ieviešanas plāna gala pārskats.

Stratēģijas un pārvaldības pārskats
Pirms Ģenerālasamblejas 2017: Vidusposma ziņojums par
stratēģiskā plāna progresu un biedru konsultācijas.
Pārvaldības pārskats ar konkrētiem ieteikumiem biedriem
attiecībā uz pārmaiņām.

Ģenerālasambleja 2017
Stratēģiskā plāna apspriede biedru starpā.

Stratēģijas 2021-26 izstrāde
Pārskats un jauna stratēģiskā plāna izstrāde nākamajam sešu gadu
ciklam.

Ģenerālasambleja 2020
Konsultācijas par globālās stratēģijas plānu
2021-26

Aug - Apr
2015 2016

Jūnijs
2016

Dec - Jūn
2016 2017

Gada
vidus
2017

Jan - gada
vidus
2019 2020

Gada
vidus

2020
Papildus ieteikumu sniegšanai stratēģiskā plāna izstrādē, ievadposms ietvers „stratēģiskos filtrus”, kas ļaus novērtēt pašreizējo un plānoto aktivitāšu
relatīvo nozīmi un prioritāti. Stratēģisko filtru sarakstu un ar to pielietošanu saistītos jautājumus skatīt 1. pielikumā.
4
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FSC globālās stratēģijas plāns 2015-2020
Misija
Forest Stewardship Council (FSC) jeb Mežu uzraudzības padome veicinās videi atbilstošu,
sociāli izdevīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu pasaules mežu apsaimniekošanu. 5
FSC misijas īstenošanā tiks piemērota virkne vadlīniju, kas nosaka mūsu pamatvērtības un mūsu
prakses mērķus. Šīs vadlīnijas attiecināmas uz visas organizācijas darbu. FSC Direktoru padome
piedāvā šo pirmo Vadlīniju versiju, kas palīdzēs stratēģiskā plāna izstrādē, un ir apņēmusies
piedāvāt turpmākas konsultācijas saviem biedriem, lai pilnveidotu tās vēl vairāk.

5

FSC Misiju nosaka mūsu Statūti un to drīkst mainīt tikai FSC biedri. Sabiedrības informēšanas nolūkā FSC Misijas būtība raksturota kā „Mežs visiem
un vienmēr”.

8

FSC vadlīnijas
Kā uz misiju orientēta biedru organizācija, FSC apņēmusies organizācijas vērtības un praksi
balstīt uz sekojošajām vadlīnijām. Pilnībā ieviestas mūsu darbībā, tās kalpos par mūsu darba
mērauklu - no iekšējās plānošanas un programmu īstenošanas līdz pat tam, kā veidojam savas
attiecības.

Vērtības
•

Dažādības veicināšana – FSC rada vidi, kurā pastāv integrācija, tolerance,
taisnīgums un savstarpēja uzticēšanās. Tas ietver atziņu, ka pasaules tautas dzīvo
dažādās kultūrās un paradigmās, kas saistītas ar mežu apsaimniekošanu, un tās ir
pelnījušas izpratni un integrāciju.

•

Dabas saudzēšana – FSC darbības mērķis ir aizsargāt un atjaunot dabiskos procesus
visaptverošā veidā, tādējādi saglabājot un uzlabojot ekoloģiskās funkcijas un ekosistēmu
produktivitātes spēju.

•

Cilvēku vienlīdzība – FSC sekmē vienlīdzīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
iespēju nodrošināšanā darba ņēmējiem, pamatiedzīvotājiem, kopienām, sīksaimniekiem,
sievietēm un citām mazāk pārstāvētām grupām.

•

Tiesību ievērošana – FSC atbalsta un veicina starptautiski atzītu cilvēktiesību un
kopienu tiesību aizsardzību un ieviešanu, tostarp pamatiedzīvotāju, sieviešu un darba
ņēmēju tiesības. Tas ir mūsu unikalitātes pamatā.

Prakse
•

Tiekšanās pēc izcilības – FSC rāda piemēru, ievērojot organizatorisko kultūru,
kuras pamatā ir nepārtraukta pilnveidošanās, inovācijas un efektivitāte.

•

Taustāms rezultāts – FSC uzrauga un ziņo par to, kādā mērā mūsu darbs nes
pozitīvu, reālu iznākumu, salīdzinot to ar mūsu mērķiem.

•

Mežu popularizēšana – FSC izglīto un iedvesmo cilvēkus apzināties to, cik atkarīgi
esam no mežiem, un motivē tos veikt pozitīvas darbības, kas veicina nozīmīgas
pārmaiņas.

•

Ticamības sekmēšana – FSC vadās pēc uzticamām, pārredzamām metodēm
atbildīgas un godprātīgas prakses sertificēšanai, kas ir mūsu solījuma pamatā.

•

Ilgtspējīga izmantošana – FSC veicina atbildīgu mežu, mežsaimniecības
izstrādājumu un ekosistēmas pakalpojumu izmantošanu, kā pamatā ir pastāvīgi
uzlabojumi un vislabākā pieejamā zinātne, virzot sabiedrību pretim mežu ilgtspējībai.

•

Normu pārspēšana – FSC piedāvā risinājumus, kas pārsniedz pamatprasības un
standarta politikas noteikumus attiecībā uz mežiem, mežsaimniecības nozari un
mežsaimniecības izstrādājumu tirdzniecību.

9

Jauna paradigma mežiem un cilvēkiem
FSC iztēlojas nākotni, kurā lielākā daļa cilvēku apzinās, ka cilvēku veselība un mežu stāvoklis ir
nopietni un pamatīgi saistīti savā starpā, un ar šo apziņu sirdī tie dzīvo savu dzīvi. Tā
atspoguļota zemāk redzamajā sadaļā Bāka 2050, kurā aprakstītas mūsu augstākā līmeņa
ambīcijas un pārmaiņu līmenis, ko plānots īstenot turpmāko 35 gadu laikā. Mēs apzināmies
FSC būtisko lomu šīs paradigmas pārmaiņu veicināšanā dažādās kultūrās, lai apmierinātu
esošās paaudzes sociālās, vides un ekonomiskās vajadzības un tiesības, nekaitējot nākamajām
paaudzēm.

2050
Bāka

Jaunas mežu paradigmas ieviešana
Cilvēki visā pasaulē atzīst un pilnībā novērtē
mežu patieso vērtību.

Lai virzītos uz šo mērķi, FSC jāveido jauni sadarbības kontakti un jānodrošina kopīgi ieguvumi,
darbojoties kopā ar partneriem, kas ļautu mainīt mežu izciršanas un degradācijas
tendences. Mums jāturpina arī tiekties pēc vadošās pozīcijas globālajā ekonomikā, kas ir gana
ietekmīgs spēks, lai palīdzētu mežiem un cilvēkiem, kas no tiem atkarīgi. Šīs uz misiju orientētās
vajadzības aprakstītas zemāk redzamajās sadaļās - Apņēmība 2020 un Mērķis 2020, kas attiecīgi
atspoguļo FSC aprakstošos un izmērāmos mērķus.

2020

Pozitīvas pārmaiņas

2020

20 procenti 2020. gadā

Apņēmība

Mērķis

FSC ir vadošais katalizators un dzinējspēks, kas veicina uzlabojumus
mežu apsaimniekošanas un tirgus pārveidošanas jomā un virza globālās
meža tendences pretim ilgtspējīgai izmantošanai, saglabāšanai,
atjaunošanai un cieņai kopumā.
Šī mērķa ietvaros FSC tirgus daļa globālās mežsaimniecības nozarē ir
20 procenti

Ņemot vērā visu koksnes izstrādājumu un ekosistēmas pakalpojumu nozaru saimniecisko
darbību, šis vienkāršiem vārdiem izteiktais mērķis ir stratēģiskā plāna panākumu rādītājs. Tiek
paredzēts, ka šī mērķa ietekme būs plaša, un tā pamatideja ir rosināt uzdot svarīgus jautājumus
un pievērst nepieciešamo uzmanību stratēģiskā plāna īstenošanas laikā.
Frāze „FSC tirgus daļa” ietver visaptverošus sociālus, ekonomiskus un videi svarīgus ieguvumus,
ko sniedz FSC sertifikācijas sistēma, bet var arī iekļaut inovācijas ārpus FSC sertifikācijas. Šis
mērķis arī nozīmē to, ka FSC, kā uz tirgu balstītai sistēmai, nepieciešams gūt nepārtrauktus
panākumus tirgū, kas ir izteikti svarīgs priekšnoteikums mērķu sasniegšanai, vienlaikus saglabājot
godīgumu un uzticamību augstā līmenī.
Kaut arī šī mērķa ietvaros FSC ietekme tirgū turpmāko piecu gadu laikā būs jādubulto, tā
sasniegšana uz visiem laikiem mainīs saikni starp sabiedrību un mežu un kalpos par „lūzuma
punktu” virzībai pretim Bākai 2050. Iespējams, ik dienas miljardiem cilvēku rīkosies, lai uzlabotu
tirdzniecības ietekmi, kas ļaus spert milzīgu soli pretim mūsu ilgtermiņa mērķim mainīt sabiedrības
attieksmi pret mežu.
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FSC stratēģijas būtība
Stratēģiskā plāna pamatā ir četri būtiskākie jēdzieni, kas veido FSC svarīgāko uzdevumu kopumu.
Šī daudzpusīgā rīcība balstīsies uz mūsu panākumu rezultātiem, vienlaikus apzinoties, ka spējam
darīt labāk, koncentrējoties uz to, kas ir vissvarīgākais. Šie uzdevumi jāuztver kā pamats, uz kā
būvētas visas mūsu stratēģijas.

ČETRI
uzdevumi

1
2
3
4

Izteikta orientēšanās uz rezultātu – Mežiem un cilvēkiem svarīgas ir
pārmaiņas, ko FSC nodrošina vietējā līmenī un tirgū. Mēs apņemamies radīt būtisku
ietekmi, ziņot par rezultātiem un izmantot šo informāciju, lai turpinātu pilnveidot
sistēmu.

Cilvēku vienlīdzības veicināšana – Veidojot platformu dialogam,
konsultējoties ar interesentiem un apzinoties, ka ir nepieciešams tirgū ieviest
atšķirīgus instrumentus, FSC 20 gadu garumā ir nodrošinājis iespēju savu viedokli
paust cilvēkiem, kas mežu apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanā nav pietiekami
pārstāvēti. Mēs apņemamies veikt darbības, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas
sīksaimniekiem, sievietēm, kopienām, darba ņēmējiem, pamatiedzīvotājiem un
citām nepietiekami pārstāvētām grupām.
Misijas virzība caur sadarbību – Pārmaiņu ieviešanai, kas ļautu uzlabot
mežu apsaimniekošanu, būs nepieciešami jauni risinājumi un uz inovācijām vērsta
kultūra gan no FSC, gan tiem, kas līdzdarbojas mūsu misijas realizēšanā. Mēs
apņemamies vairot FSC ietekmi, veidojot platformu ieinteresēto pušu līdzdalībai,
tādējādi savedot FSC kopā ar galvenajām organizācijām un iestādēm, kas palīdzēs
pārvarēt šķēršļus un palielinās mūsu spējas radīt inovācijas.
Orientēšanās uz lietotāju – pieņemot jebkuru lēmumu, FSC jāņem vērā
sistēmas lietotāju – biedru, meža apsaimniekotāju un patērētāju – vajadzības. Mēs
apņemamies ieklausīties un ieviest pārmaiņu procesus, kuru centrā ir sistēmas
lietotāju, tostarp biedru, mežu apsaimniekotāju, piegādes ķēdes sertifikātu turētāju,
preču zīmju licences turētāju un patērētāju, vajadzības.
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FSC stratēģijas 2015-2020
Šī stratēģiskā plāna pamatideja ir pilnveidot FSC daudzpusējo ieinteresēto personu modeli un
palielināt ietekmi tirgū, saskaņojot mūsu pārvaldību, organizatorisko struktūru un vērtību
veicinošās darbības, lai vēl labāk īstenotu savu misiju. Mēs nodrošināsim to, ka darbojamies
vajadzīgajā mērogā, virzoties pretim misijas realizēšanai nepieciešamajam rezultātam un
balstoties uz to, ko paši esam apguvuši gadu garumā, kā arī uz mūsu biedru un partneru plašo
pieredzi un zināšanām.
FSC ir jāvairo tās nozīme un ietekme globālajā mežsaimniecības sistēmā, piedāvājot
ieinteresētajām pusēm ekonomiskos, vides un sociālos ieguvumus, kā arī augstākā līmeņa
uzticamību. Lai to nodrošinātu, esam noteikuši divas ļoti atšķirīgas, bet savā starpā saistītas
funkcijas, kuru klātbūtne FSC sistēmā ir nepieciešama. Šīs funkcijas atspoguļotas pirmo divu
zemāk aprakstīto stratēģiju saturā.
Pirmās funkcijas uzdevums ir izstrādāt FSC intelektuālo īpašumu, kas tiek piedāvāts kā
nodrošinājums mežsaimniecības nozarei, piemēram, principi un kritēriji mežu
apsaimniekošanai, politikām un standartiem. Šāda funkcija ir saistoša FSC biedriem un nosaka
globālo atskaites punktu atbildīgai mežu un piegādes ķēžu uzraudzībai. Tā ir mūsu inovāciju
dzinējspēks un nodrošina, ka FSC „produkti” atspoguļo līderību, kuras piemēram iespējams sekot
un kas apmierina visu mežsaimniecībā ieinteresēto pušu vajadzības. Šī funkcija ļauj FSC
atbalstīt un dot labumu darba ņēmējiem, pamatiedzīvotājiem, sīksaimniekiem, kopienām un citām
grupām, kurām netiek garantētas pienācīgas tiesības un cieņa pārvaldības un tirgus struktūrās.
Tā arī nodrošina to, ka tiek aizsargāta bioloģiskā daudzveidība, meži un audzes tiek labi
apsaimniekotas, tiek sekmēta otrreizējā pārstrāde, ūdens resursi tiek saudzēti un reti skaistas un
kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas tiek saglabātas nākamajām paaudzēm.
Otra funkcija ir pakalpojumu nodrošināšana brīvprātīgai, uz tirgu balstītai sistēmai, kas ļauj
ikvienam cilvēkam pieņemt lēmumus par atbildīgiem pirkumiem. Tā vērsta uz tirdzniecību
vārda vistiešākajā nozīmē, nodrošinot vērtību apmaiņu starp ražotājiem un patērētājiem, kas
palīdz apzināties mežu patieso vērtību. Tās rezultātā ieguvumi nonāk atpakaļ mežā un pie
cilvēkiem, kas no tiem atkarīgi. Šīs funkcijas prioritāte ir patērētāju vajadzības un apmierinātība,
un tās pamatā nav tikai tirgvedība, bet arī piedāvājuma pieaugums, tirgus attīstība,
sabiedriskās izpratnes veidošana un atbalsts, kas norit, īstenojot atbildīgu praksi. Tā ir pilnībā
vērsta uz panākumiem tirgū un attīstību atbildīgas tirdzniecības ietvaros, lai nodrošinātu to, ka
labumu gūst gan meži, gan cilvēki, gan uzņēmumi. Tā ir uzņēmējdarbības „dzinējspēks”, kas
veicina pirmās funkcijas virzību.
FSC unikālā vērtība tiek sasniegta tad, kad šīs abas funkcijas tiek saskaņotas. Izmantojot
nodrošināšanas līdzekļus, tirgus spēki atstāj pozitīvu ietekmi uz mežiem, kopienām,
mežsaimniecības nozari un sabiedrības kolektīvo izpratni un ētiku. Šie rezultāti aprakstīti
mūsu misijās Apņēmība 2020 un Mērķis 2020, un galu galā veicinās pārmaiņas sabiedrības
attieksmē pret mežu. Abu šo funkciju nozīme ir ļoti atšķirīga, un, lai tās veiksmīgi īstenotu, ir
nepieciešamas dažādas prasmes, resursi, motivācija un redzējums. Katru no tām jāīsteno
augstā līmenī individuāli un, iespējams, vēl svarīgāk, attiecībā vienu pret otru, lai nodrošinātu
līdzsvaru organizācijas iekšienē. Lai tās būtu patiesi efektīvas, mums tās jāuztver kā divas viena
stratēģiskā veseluma daļas, ko īsteno nacionālo, reģionālo un starptautisko FSC organizāciju
globālais tīkls.
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Stratēģija

1

Stratēģija 1:

FSC regulējuma un pārvaldības
stiprināšana

FSC turpinās attīstīt savas stiprās puses, radot risinājumus, kas
ļauj panākt atbildīgu mežu apsaimniekošanu. Mēs turpināsim
veidot daudzpusēju ieinteresēto personu dialoga platformu starptautiskā, reģionālā un vietējā
līmenī, nodrošinot ikvienai ieinteresētajai pusei vienlīdzīgu iespēju sniegt savu artavu FSC
modeļa pilnveidē.
Tāpat, kā šis stratēģiskais plāns ir „dzīvs” un pielāgojams dokuments, kas attīstās kopā ar FSC,
tā arī mūsu pārvaldībai jābūt pietiekami elastīgai, lai tā spētu pielāgoties organizācijas
stratēģiskajam virzienam, radot labvēlīgus apstākļus mūsu mērķu veiksmīgai īstenošanai.
Virzoties uz priekšu, mēs uzlabosim to, kā tiek noteiktas prioritātes un kā norit darbības
saskaņošana, izstrādājot standartus, kas ļaus tiem kļūt racionālākiem un uz rezultātu orientētiem,
ar vēl lielāku uzsvaru uz sistēmas taisnīgumu, pārredzamību un uzticamību kā vēl nekad agrāk.
Tam nepieciešams pārskatīt galvenos procesus, kas pašlaik tiek piekopti, piemēram, starptautisku
vispārēju pamatrādītāju piemērošana nacionālā līmenī, piegādes ķēdes, kontrolētā koksne un
preču zīmju standarti. Mēs izmantosim savu lielāko priekšrocību – biedru virzītu dialogu – lai
ieviestu jauninājumus ap šiem un citiem svarīgiem jautājumiem, kam nepieciešama jauna, mūsu
misijai būtiska pieeja.

Kritiskais rezultāts 1.1 – Normatīvā regulējuma racionalizēšana
FSC uzlabos sertifikācijas sistēmu, rentabilitāti un rezultātus, stabilizējot un vienkāršojot FSC
politiku, standartus un procedūras, vienlaikus saglabājot sistēmas taisnīgumu, pārredzamību un
uzticamību.
Mērķis 1.1 – Līdz 2017. gada vidum FSC ir ierosinājusi pieeju racionālam un uz rezultātu
orientētam normatīvajam regulējumam. Šī pieeja būs balstīta uz apspriedēm ar biedriem un
ieinteresētajām pusēm un pieredzi, kas gūta, ieviešot šīs koncepcijas starptautisku vispārēju
pamatrādītāju piemērošanā nacionālā līmenī un piegādes ķēdes standarta pārskatīšanā.
Veiksmes kritērijs 1.1
•

1.1.1 - Politika un standarti ir saskaņoti ar stratēģiju, ir uz rezultātu orientēti un balstīti
uz riskiem, atstāj ietekmi uz tirgu, un to rentabilitāte ir analizēta, saglabājot vai uzlabojot
sociālos, vides vai ekonomiskos iznākumus.

•

1.1.2 - Visi procesi, tostarp darba grupu vadība, tiek prasmīgi pārvaldīti un īstenoti, lai
mazinātu slogu, nodrošinātu perspektīvu līdzsvaru un sniegtu labākos iespējamos
rezultātus.

•

1.1.3 – Politika un standarti ir izstrādāti vienkāršā valodā, noformēti lietotājam
draudzīgā veidā un tos ir viegli un nepārprotami saprast.
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•

1.1.4 – Pēc racionālas un uz rezultātu orientētas pieejas normatīvajam regulējumam
pieņemšanas Ģenerālasamblejā 2017, tiek pārskatīti un pārveidoti standarti, politikas un
saistīto procesu grafiki, lai nodrošinātu saskaņotību ar stratēģiju.

•

1.1.5 – Katrā Ģenerālasamblejā tiek prezentēta normatīvā regulējuma ietvaros
panākto rezultātu stratēģiskā analīze, un biedriem tiek dota iespēja apspriest un
sniegt ieteikumus stratēģiskās politikas jautājumos, kas tiks risināti turpmākajos
pārskata ciklos.

•

1.1.6 – Lai apmierinātu pieaugošo globālo pieprasījumu pēc mežsaimniecības
izstrādājumiem un ekosistēmas pakalpojumiem, FSC turpina būt būtiska un efektīva
standartu noteikšanā un piemērošanā visiem mežu veidiem, ieskaitot meža stādījumus,
kā ilgtspējīgas ainavas elementus.

Kritiskais rezultāts 1.2 – Prakses kvalitātes un
konsekvences uzlabošana
FSC pilnveidos sertifikācijas procesus, lai uzlabotu standartu un politiku piemērošanas
kvalitāti un konsekvenci gan iekšēji, gan izmantojot akreditētas sertifikācijas novērtēšanas
iestādes.
Mērķis 1.2 – 2017. gada beigās FSC ir pilnveidojusi savu sistēmu tā, lai nodrošinātu
konsekvenci, pārredzamību un pieejamību precīzai, kvalitatīvai politikas interpretācijai, veicot
novērtēšanu.

Veiksmes kritērijs 1.2
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•

1.2.1 – Politikas un standarti piemērojami vietējā līmenī plašākā konsekvences
un ticamības kontekstā.

•

1.2.2 - Uzlabotas audita un pārbaudes metodes risina problemātiskākos jautājumus,
vienlaicīgi samazinot sistēmas riskus, rūpīgi un ātri izskatot sūdzības un vairojot
sertifikācijas sistēmas konsekvenci.

•

Konsekvences nodrošināšanai visas sertifikācijas novērtēšanas iestādes izmanto
standartizētu auditoru apmācību programmu un ziņošanas veidlapas.

•

1.2.4 - FSC un Starptautiskās akreditācijas pakalpojumu sniedzējs (Accreditation
Services International) izveido protokolu sertificēšanas iestāžu kvalitātes un
konsekvences uzraudzībai un vērtēšanai, un izstrādā metodes procesa atvieglošanai.

•

1.2.5 – 2016. gada beigās tiek apstiprināta kontrolētās koksnes stratēģija un ir pārskatīts
preču zīmes standarts, lai nodrošinātu skaidru un pārredzamu FSC Mix marķējuma
interpretāciju.

Kritiskais rezultāts 1.3 – Uzlabota pārvaldība un iesaistīšanās
veicināšana
FSC pārvaldībai jāspēj pielāgoties tā, lai tā spētu stāties pretim mūsu organizācijas globālajiem
izaicinājumiem, piemēram, strauji mainīgajam tirgum, pastāvīgajai politikas attīstībai un vienmēr
mainīgajai ainavai. Tajā pašā laikā FSC ir jāsaglabā pārvaldības pamatelementi, tādi kā
līdzsvarotība un atklāta un pārredzama līdzdalība, kas veidojuši godam nopelnīto uzticamību,
vienlaikus spējot laicīgi sasniegt mērķus, kas ietverti šajā stratēģiskajā plānā.
Kā galveno priekšrocību FSC izmantos un attīstīs dialoga platformu, daudz precīzāk nosakot
pārvaldības vienmēr mainīgās vajadzības. Kā sākuma punkts tiks izmantos Rezolūcijā Nr.42
(2014) izklāstītais pārvaldības pārskata process, tomēr tas nebūs vienīgais atsauces avots.
Īpaša uzmanība tiks veltīta biedru lomai, motivējot to dalību FSC procesos, pievēršoties to
vajadzībām un interesēm kā FSC sistēmas īpašniekiem.
Mērķis 1.3 – 2019. gada beigās, pēc virknes ikgadēju aptauju, 70 procenti FSC sešu
apakšpalātu biedri pauž apmierinātību vai ir ļoti apmierināti gan ar FSC pārvaldības
uzlabojumiem, gan pašu dalību FSC.

Veiksmes kritērijs 1.3
•

1.3.1 – FSC pārvaldības uzlabojumi tiek saskaņoti ar misijas un organizācijas
stratēģiskās virzības īstenošanu.

•

1.3.2 – Adaptīvā pārvaldība tiek ieviesta FSC institucionālajā kultūrā kā neatņemama
sastāvdaļa.

•

1.3.3 – FSC velta īpašus resursus, lai rastu jaunas metodes un aktuālās jomas, kurās
iesaistīt biedrus, kā arī nodrošina to, ka dalība apakšpalātu starpā kļūst pēc iespējas
līdzsvarotāka.

•

1.3.4 – Tiek izveidotas darba grupas un tehniskās komitejas, iekļaujot tajās cilvēkus
ar būtisku pieredzi, lai iegūtu lielākas priekšrocības, finansējumu un atbalstu un
sasniegtu efektīvākos un labākos rezultātus, kā arī samazinātu biedru darba slodzi.

•

1.3.5 – Ģeogrāfisko reģionu nodaļās vai apakšpalātās tiek piesaistīti jauni biedri, kas
dotajā brīdī nav pietiekami pārstāvēti un/vai ir stratēģiski nozīmīgi FSC attīstībai un
misijai.

•

1.3.6 – Galvenajos procesos iesaistīto biedru skaits un daudzveidība palielinās.

•

1.3.7 – Tiek izveidots pastāvīgs mehānisms sertifikātu turētāju atsauksmju apkopošanai
un iekļaušanai, tostarp arī īpašs mehānisms mežu apsaimniekošanas sertifikātu
turētājiem.
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Kritiskais rezultāts 1.4 – Jaunu risinājumu ieviešana
FSC izzinās, kā mēs varam gūt panākumus misijai būtiskajās jomās, rūpīgi izpētīs sistēmas
līmeņu kontekstu un izstrādās un ieviesīs jaunus risinājumus, pamatojoties uz iegūtajām
atziņām. Jaunie risinājumi ļaus īstenot plašu programmu spektru, tiem būs izmērāma ietekme,
tie palīdzēs noteikt prioritāros mandātus, kas izriet no FSC Ģenerālasamblejas apstiprinātiem
priekšlikumiem, un koncentrēsies uz FSC iesaistīšanos un ietekmi uz pasaules kritiskākajiem
mežu reģioniem.
Mērķis 1.4 – 2020. gada beigās vismaz trīs jauni risinājumi ir ieguvuši koncepcijas
apstiprinājumu un tiek paredzēta to pilnīga ieviešana, ar izaugsmes iespējām pasaules
kritiskākajos mežu reģionos.

Veiksmes kritērijs 1.4
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•

1.4.1 – tiek izstrādāti jauni instrumenti, lai veicinātu vienlīdzību un aizstāvētu un
ievērotu to cilvēku tiesības, kas ir visvairāk atkarīgi no mežiem, tostarp
pamatiedzīvotāji, sīksaimnieki, mežu kopienas, sievietes un darba ņēmēji
mežsaimniecības nozarē.

•

1.4.2 – Lai nodrošinātu to, ka tiek apzināti un izprasti dzimumu līdztiesības jautājumi,
FSC ievieš dzimumu līdztiesības stratēģiju visā sistēmā, izveidojot institucionālo kultūru
un normatīvo regulējumu, kas atvieglo dzimumu līdztiesības veicināšanu visā sistēmā.

•

1.4.3 – Lai saudzētu apdraudētās mežu ainavas, jauni instrumenti ļaus uzlabot mežu
apsaimniekošanu tropos, atjaunot degradētos mežus, saglabāt neskartās mežu
ainavas un mazināt klimata pārmaiņas.

•

1.4.4 – FSC rīko augsta līmeņa apspriedes, informējot par mūsu nostāju aktuālajos
jautājumos, tajā skaitā ainavu pieeja, intensifikācija, efektīva resursu izmantošana
un pielāgošanās klimata pārmaiņām.
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Stratēģija 2:

Stratēģija

Palielināt FSC tirgus vērtību

2

Stabils un augošs FSC tirgus nodrošina to, ka labuma guvēji ir meži
un cilvēki, kas no tiem atkarīgi. FSC sertifikācijai esot pilnībā
funkcionējošai un nodrošinot izsekojamību no meža līdz pat
patērētājam, tiek uzlabota ekonomika, mazināta sociālā
nevienlīdzība un vairota mežu vides kvalitāte, vienlaikus apmierinot arī sabiedrības vajadzības.
Kā uz tirgu balstīta sistēma, FSC sertifikācija ietekmē un uzlabo pasaules mežus tādā
mērā, ka mēs varam savest kopā cilvēkus, kas uzlabo mežus, un cilvēkus, kas
meklē atbildīgi radītus izstrādājumus tirgū. Visbūtiskākais un nozīmīgākais solis, lai vairotu FSC
tirgus vērtību, ir noteikt un popularizēt taustāmos ieguvumus mežiem un kopienām, ko tie
iegūst, cilvēkiem iegādājoties desmitiem tūkstošu FSC sertificēto ikdienas izstrādājumu, kas ļauj
labāk izprast un piekļūt šai vērtībai. Sociālā attieksme pret ilgtspējību strauji mainās, īpaši
jauniešu vidū, un, kaut arī daudzi cilvēki saprot, ka meži ir svarīgi, tie neapzinās, ka FSC
instrumenti var sniegt tiem iespēju uzlabot mežus. Mums ir jāizmanto šīs iespējas un jāpadara
FSC par globālās izvēles zīmolu. No iedzīvotājiem, līdz publisko iepirkumu speciālistiem, līdz
politikas veidotājiem – cilvēki vēlas atbalstīt pārmaiņas ar savām ikdienas aktivitātēm, un to
rokās ir ārkārtīgi liels spēks, kas lielākajā pasaules daļā vēl ir neizmantots.
Tomēr tirgus izveide FSC sertificētajiem izstrādājumiem joprojām ir attīstības stadijā. Tai
nepieciešama padziļinātāka tirgus analīze, šo analīžu mērķtiecīga interpretācija un jauni un
daudz efektīvāki tirgus intervences pasākumi. FSC ir pilnībā apņēmusies izpētīt to, kā sistēma
sniedz ekonomiskās, vides un sociālās vērtības, kādēļ joprojām pastāv noteikti šķēršļi un kā
pārvarēt šos šķēršļus, lai izmantotu visefektīvākās iespējas, kas veicinātu izaugsmi
sertificēšanas jomā un palielinātu tirgus daļu.
Balstoties uz mūsu centieniem analizēt, noteikt un atvieglot pieeju FSC tirgus vērtībām, mēs
ieviesīsim tirgū arī jaunas iniciatīvas, kas būs vērstas uz mūsu ilgtermiņa mērķi palīdzēt
sabiedrībai apzināties mežu patieso vērtību. Izmantojot atbalstu, sadarbību un pulcēšanas
spēju, mēs īstenosim jaunus risinājumus no idejas līdz ieviešanai tirgū.

20

Kritiskais rezultāts 2.1 – Strauji augošs patērētāju pieprasījums
FSC krasi palielinās FSC popularizēšanu kā patērētāju zīmolu, veidojot sadarbību ar
partneriem, kas nodrošina cilvēku vienlīdzības veicināšanu un resursu saglabāšanu, vienlaicīgi
piedāvājot ieguvumus visā piegādes ķēdē līdz pat pašam mežam.
Mērķis 2.1 – 2020. gada beigās 20 procenti aptaujāto vecumā no 18 līdz 25 min FSC kā
labvēlīgi ietekmējošo faktoru pirkumu lēmumu pieņemšanā.6
Veiksmes kritērijs 2.1
•

2.1.1 – Uzņēmumi, NVO, arodbiedrības, pamatiedzīvotāji, asociācijas, valdības un
citi interesenti sāk sadarbību ar FSC, lai nodrošinātu savstarpēji izdevīgu patērētāju
tirgu, atsaucoties uz FSC sava zīmola un klientu bāzes ietvaros.

•

2.1.2 – FSC un partneru pārvaldītas platformas ļauj patērētājiem viegli atrast un
iegādāties FSC sertificētus izstrādājumus.

•

2.1.3 – FSC tirgus partneri un interesenti sadarbojas ar FSC, vadoties pēc skaidrām
un konkrētām ietekmes vadlīnijām, kas popularizē FSC kā galveno risinājumu
nacionālā un starptautiskā līmenī.7

•

2.1.4 – Īpašu iniciatīvu ietvaros tiek apbalvoti uzņēmumi, kas realizē sīksaimniecību,
kopienu un pamatiedzīvotāju radītu produkciju.

Kritiskais rezultāts 2.2 – Sertifikācijas šķēršļu pārvarēšana
FSC noteiks šķēršļus sertifikācijas jomas un tirgus daļas paplašināšanai, koncentrējoties uz
galvenajiem aspektiem, kas traucē visu sistēmas daļu izaugsmei. Šie traucējošie aspekti un
šķēršļi var būt gan iekšēji, gan ārēji, vai arī piemērojami vietējā, reģionālā vai pasaules
mērogā. Lai cīnītos ar tiem, tīri aiz nepieciešamības būs jāveido sadarbība ar plašu partneru
loku.
Mērķis 2.2 – 2017. gada beigās FSC aktīvi strādā pie prioritāras stratēģisko intervenču kopas
izveides, lai strauji paplašinātu gan sertifikācijas jomas, gan tirgus daļu būtiskākajās nozarēs un
tirgos.8
Veiksmes kritērijs 2.2
•

6

2.2.1 – Sociālie, ekonomiskie un vides ieguvumi, ko FSC piedāvā dažādiem sektoriem,
tiek regulāri analizēti, skaidri noteikti un ir viegli pieejami. Šo analīžu rezultāti tiek plaši
popularizēti, ir pienācīgi saprotami un acīmredzami pozitīvi.

Tas nozīmē, ka FSC panāks to, ka mērķa grupā, ko vecuma ziņā bieži dēvē par „tūkstošgadniekiem”, daudzi izvēlēsies „noteikti iegādāšos” vai
„visticamāk iegādāšos”.
7
Šīs vadlīnijas ietver: FSC pozicionēšanu kā līdzekli klimata pārmaiņu mazināšanai; vienu no nedaudzajām gatavajām stratēģijām, kas piedāvā piegādes
ķēdes bez mežu izciršanas; nodrošinājuma mehānismu likumīgai koksnes iegūšanai; stabilu uzraudzības sistēmu sociālajām tiesībām un garantijām,
piemēram, brīvu, iepriekšēju un informētu piekrišanu; instrumentu mežu degradācijas apkarošanai; garantiju un kvalitātes instrumentu, palielinot ražošanu
un/vai veidojot audzes; stratēģiju piegādes drošības nodrošināšanai; atbildi ilgtspējas rādītājiem un investoru informācijas sniegšanas pieprasījumiem, un
būtisku elementu virzībai uz atjaunojošu biznesa modeli.
8
Būtiskākās nozares un tirgi tiks noteikti sekretariāta vadītā plāna īstenošanas procesā.
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•

2.2.2 – FSC ir pilnībā izvērtējusi galvenos traucēkļus un šķēršļus, lai izvērstu meža
apsaimniekošanas sertifikāciju, piegādes ķēžu sertifikāciju un izstrādājumu marķēšanu
būtiskākajām nozarēm un tirgiem, tostarp FSC sertificētu koksnes piedāvājuma un
koksnes izstrādājumu pieprasījuma virzītājspēkus reģionālā un nacionālā līmenī.

•

2.2.3 – Uzņēmumi, valdības, asociācijas, arodbiedrības un nevalstiskās
organizācijas, kas tiecas sasniegt ar mežu saistītus ilgtspējas mērķus, aktīvi vēlas
izzināt FSC viedokli un redzējumu, kā arī pieņemt un īstenot politiku, kas atbalsta
FSC.

•

2.2.4 – Uz ilgtspēju vērsti uzņēmējdarbības forumi popularizē FSC kā uzticamas
piegādes ķēdes nodrošinātāju, instrumentu atbildīgas meža apsaimniekošanas
veicināšanai un uz ilgtspējību orientētu pārdošanas apjoma pieauguma dzinējspēku.

•

2.2.5 – Valsts pārvaldes organizācijas un vietējās jurisdikcijas arvien vairāk izmanto
FSC principus un kritērijus, lai ietekmētu mežsaimniecības normas, fiskālās politikas,
zemes izmantojuma plānošanu, lēmumu pieņemšanu ainavu jomā un zemes
īpašnieku iniciatīvas.

•

2.2.6 – Citās sertifikācijas, pārbaudes un rezultātu novērtēšanas sistēmās arvien vairāk
tiek dota priekšroka FSC mežsaimniecības resursu ieguves jomā.

•

2.2.7 – Sociālie, vides un ekonomiskie ieguvumi, kas saistīti ar FSC sertifikāciju, un
piekļuve šiem ieguvumiem laika gaitā turpina augt, visvairāk attīstoties nozarēs un
reģionos, kuri spēlē svarīgu lomu FSC misijā.

Kritiskais rezultāts 2.3 – Iespēju nodrošināšana jaunu tirgu
piekļuvei un izveidei
FSC darbosies kā starpnieks, ļaujot mežu īpašniekiem, ražotājiem, tirgotājiem un citiem
piekļūt jauniem tirgiem un citām iniciatīvām, kas precīzāk atspoguļo patieso meža
ekosistēmas vērtību.
Mērķis 2.3 - 2018. gada beigās FSC ieguvis koncepcijas apstiprinājumu, zināšanas un
struktūras, izstrādājot divus jaunus instrumentus, kas apbalvo atbildīgu mežu apsaimniekošanu
un ir balstīti uz rezultātu, kas ir būtisks FSC misijai.
Veiksmes kritērijs 2.3
•

2.3.1 – FSC piedāvā jaunus instrumentus sertifikātu turētājiem, kas tiem ļauj
piekļūt jaunajiem ekosistēmas pakalpojumu tirgiem, kā rezultātā pieaug meža
īpašnieku neto ieņēmumi.

•

2.3.2 – Privātie, valsts un starpvaldību investori dod priekšroku FSC, pateicoties tās
spējai pārvaldīt riskus un nodrošināt finansiālo guvumu, jo īpaši attiecībā uz pasaules
dienvidu daļu un tropiem.9

•

2.3.3 – FSC izstrādā jaunus instrumentus, kas sniedz iespējas un nodrošina lielākus
ekonomiskos ieguvumus sīksaimniekiem, kopienām, pamatiedzīvotājiem un darba
ņēmējiem, gan tirgū, gan palīdzot uzlabot to sniegumu, vairojot produktivitāti, efektivitāti
un ražīgumu meža apsaimniekošanas jomā.
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9

Tas var ietvert ieguldījumu ekosistēmas pakalpojumos un nekoksnes mežsaimniecības izstrādājumos.
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Stratēģija

Stratēģija
3:

3

Mainīt to, kā strādājam:
Vienota FSC

FSC ieinteresēto pušu informēšanas un tirgus pakalpojumus nodrošina vairāk nekā 40
saistītās organizācijas un pārstāvji visā pasaulē: mūsu „sadarbības tīkla partneri”. Sadarbības
tīkla partneri veic lokalizāciju un nodrošina reģionālo konsekvenci, kā arī kalpo kā svarīgs
līdzeklis, lai sniegtu pakalpojumus tur, kur tie vajadzīgi, attiecīgajā valodā un ar nepieciešamo
sociālo un kultūras izpratni. Sadarbības tīkla partneriem ir arī unikāls redzējums par to, kā
FSC politikas un standarti tiek piemēroti vietējā līmenī, nodrošinot FSC globālo pārvaldi ar
būtisku informāciju attīstības funkcijas īstenošanai. Valstīs vai reģionos, kuros nav
sadarbības tīkla partneru, nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana ir FSC globālās
pārvaldes pārziņā.
Lai sasniegtu mūsu mērķi 2020. gadā iegūt tirgus daļu 20 procentu apmērā, FSC mainīs to, kā
strādā, pilnībā iesaistot sadarbības tīkla partnerus globālajās aktivitātēs stratēģiskā plāna
atbalstam un lai nodrošinātu to, ka būtiskākās funkcijas un pakalpojumi pieejami visur, kur tie
nepieciešami. Šis stratēģiskais plāns kalpos par pamatu globālās koordinācijas stiprināšanai, tajā
pašā laikā saglabājot ticamību un atbilstību vietējam līmenim, ko nodrošinās sadarbības tīkla
partneri. Šī iniciatīva zināma kā „Vienota FSC”. Vienotas FSC izstrāde ietvers stratēģijas
īstenošanas saskaņošanu, apņēmību nodrošināt izcilību pakalpojumu sniegšanā un
infrastruktūras attīstību, kas ļautu informācijai un resursiem brīvi pārvietoties FSC organizāciju
starpā.

Kritiskais rezultāts 3.1 – Funkciju globāla saskaņošana
Lai panāktu globālo koordināciju un nozīmi vietējā līmenī, kas veicina izaugsmi, FSC pilnībā saskaņos struktūras,
funkcijas un sistēmas visā globālā tīkla darbībā.
Mērķis 3.1 – 2016. gada vidū globālās ieviešanas plāns ir pilnībā izstrādāts un tajā ietvertas
globālās īstenošanas stratēģijas visām galvenajām darbības funkcijām.
Veiksmes kritērijs 3.1

24

•

3.1.1 - Visas FSC organizācijas darbojas kā viens vesels, kamēr Rezolūcijas Nr.42
(2014) pārvaldības pārskata rezultāti skaidri nosaka lomas un pienākumus stratēģiskā
plāna īstenošanā.

•

3.1.2 – Iekšējais pārmaiņu vadības process nodrošinās to, ka stratēģiskā plānošana,
darba plānošana un citas būtiskākās pārvaldības aktivitātes ir koordinētas un
saskaņotas visās FSC organizācijās visā pasaulē.

•

3.1.3 - FSC darbības modelim ir skaidri izstrādāta un efektīva ieņēmumu gūšanas un
resursu novirzīšanas sistēma, kas nodrošina to, ka darbaspēka un infrastruktūras
resursi pieejami tur, kur tie nepieciešami, proporcionāli uz misiju vērstām prioritātēm,
vietējām prioritātēm, pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, sistēmas riskiem,
izaugsmes iespējām, jaunām tendencēm un iespējām.

•

3.1.4 – Saikne starp FSC politiku un standartu izstrādi un uzņēmējdarbības attīstības
funkcijām tiek pilnībā plānota, uzraudzīta un izziņota, un šīs saiknes ietekme tiek
sistemātiski un aktīvi pārvaldīta.

Kritiskais rezultāts 3.2 – Izcilība pakalpojumu sniegšanā
FSC organizācijām jānodrošina pasaules klases, konsekventa un pievilcīga pakalpojumu
sniegšana valsts, reģionālā un globālā līmenī, koncentrējoties uz misiju, ievērojot tirgus
etosu, klientu vajadzības un pakalpojumu sniegšanas kultūru. Tas attiecas uz visām
ieinteresētajām pusēm.
Mērķis 3.2 – 2018. gada beigās 70 procenti no katras galvenās FSC lietotāju grupas pauž
apmierinātību vai ir ļoti apmierināti ar FSC organizāciju misijas īstenošanu un pakalpojumu
sniegšanu.
Veiksmes kritērijs 3.2
•

3.2.1 - Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana uzlabo FSC spēju īstenot pastāvīgu
pilnveidošanos, efektīvu un racionālu praksi, atbildību un organizatorisko disciplīnu.

•

3.2.2 – FSC sistēmas lietotāji spēj viegli piekļūt konsekventam pamatpakalpojumu
kopumam, kad vien nepieciešams, kur katram no pakalpojumiem ir noteikta
vērtība.

•

3.2.3 – Uzlaboti pakalpojumi un darbības konteksts sertifikātu turētājiem nodrošina
pastāvīgās klientūras saglabāšanu un veicina mežu apsaimniekošanas sertifikācijas,
piegādes ķēdes sertifikācijas, ekosistēmas pakalpojumu sertifikācijas un preču zīmes
licences piemērošanas attīstību vēl neredzētā līmenī.

•

3.2.4 - FSC organizācijas piesaista un notur cilvēkus ar zināšanām un domāšanas
veidu, kas nepieciešams stratēģiskā mērķa sasniegšanai.

•

3.2.5 – Visas FSC organizācijas savā darbībā ievēro ilgtspējību un sociālās
atbildības praksi.

•

3.2.6 – Visiem FSC darbiniekiem visā pasaule tiek nodrošināta pietiekama un
konsekventa apmācība, kas ļauj pildīt darba pienākumus.
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Kritiskais rezultāts 3.3 – Ļauties zināšanu spēkam
FSC veidos attiecības, infrastruktūru, kompetenci un kultūru tā, lai informācijai, kas saistīta ar
mūsu iekšējo un ārējo sniegumu un ietekmi, ir viegli piekļūt, izsekot un novērtēt. Mēs būsim
vadošais lietderīgas informācijas sniedzējs, nodrošinot iekšējos un ārējos lietotājus ar spēju
palīdzēt pieņemt visaptverošus lēmumus un pilnvērtīgi komunicēt.
Mērķis 3.3 – 2018. gada beigās FSC spēj sniegt vispusīgu ziņojumu par ekonomiskajiem,
sociālajiem un vides ieguvumiem un FSC ietekmi.

Veiksmes kritērijs 3.3
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•

3.3.1 – Visa FSC informācija tiek koordinēta centralizēti, nodrošinot visus darbiniekus
un partnerus visā pasaulē ar atbilstošu piekļuvi.

•

3.3.2 – FSC IT pakalpojumi un pārvaldība tiek īstenoti, vadoties pēc starptautiskās
paraugprakses.

•

3.3.3 – Informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešana uzlabo FSC spēju
pārvaldīt ar datiem saistītus riskus un ievērot ar likumu noteiktās prasības.

•

3.3.4 – Informācijas un zināšanu pārvaldības sistēmas spēj nodrošināt ārējos
lietotājus ar informāciju par FSC produktiem, aktivitātēm un notikumiem.

•

3.3.5 – FSC sociālā, vides un ekonomiskā ietekme tiek uzraudzīta, vērtēta, ziņota,
plaši izplatīta un izmantota lēmumu pieņemšanā.

•

3.3.6 – Ar globālām, nacionālām un programmu stratēģijām saistītie dati tiek uzraudzīti
un padarīti pieejami biedriem, sertifikācijas novērtēšanas iestādēm, sertifikātu turētājiem
un citām ieinteresētām pusēm.
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1. pielikums – Stratēģiskie filtri
FSC ir daudzas programmas un projekti, kas var ietekmēt mūsu kompetenci, ja netiek pienācīgi
noteiktas prioritātes. Lai nodrošinātu to, ka strādājam savu spēju ietvaros, nosakām pareizās
prioritātes, veicinām svarīgāko darbu izpildi un apturam vai pārtraucam nebūtiskas aktivitātes,
mēs sāksim izmantot virkni stratēģisko filtru, lai novērtētu un noteiktu vērtību prioritātes
konkrētiem vēlamiem rezultātiem un darbībām. Tas ietver šīs stratēģijas ietvaros paredzamo
kritisko rezultātu, galveno pašlaik notiekošo vai plānoto procesu un mūsu globālās darbības
elementu analīzi. Zemāk aprakstītie filtri balstās uz virkni jautājumu, kurus uzdodot, ir iespējams
novērtēt katras konkrētas darbības stratēģisko vērtību un, kaut arī ne visi piemērojami katrai
situācijai, tie kalpo kā pielāgojams, uz loģiku balstīts vērtēšanas instruments:
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•

Uz nākotni virzīta – Vai šī ierosinātā darbība ņem vērā nākotnes tendences tirgū,
demogrāfijā, ekonomikas attīstībā, tehnoloģijās un citos būtiskākajos aspektos?
Vai tā spēs saglabāt vai uzlabot FSC nozīmi? Vai tā spēs mainīt paradigmas?

•

Uz zinātni balstīta – Vai ierosinātajai darbībai ir stabils pamats zinātniskajā literatūrā?
Vai to atbalsta partneri akadēmiskajā sfērā?

•

Realizējama – Vai šīs darbības izpilde ir reāla, ņemot vērā mūsu iespējas? Vai to
iespējams veikt jēgpilnā termiņā? Vai to iespējams realizēt dažādās kultūrās ar
dažādām valodām?

•

Finansiāli stabila – Vai FSC var atļauties šādu ieguldījumu, ņemot vērā visas citas
organizācijas finansiālās prioritātes? Vai tā kļūs par nastu organizācijai, vai arī sniegs
labumu? Kāds ir sociālais, vides un/vai ekonomiskais ieguvums no ieguldījumiem?

•

Vērtību piešķiroša – Vai ierosinātā darbība rada sociālu/vides un/vai ekonomisku vērtību?
Vai ieguvumi ir līdzvērtīgi visām ieinteresēto personu grupām?

•

Inovatīva – Vai ierosinātā darbība piedāvā ko jaunu un paliekošu globālajai mežu
sistēmai?

•

Vienprātīga – Vai ierosinātai darbībai būs vienlīdzīgs atbalsts no biedriem, kā arī no
sadarbības tīkla partneriem, sertifikātu turētājiem, sertifikācijas novērtēšanas iestādēm
un darbiniekiem? Vai tā var neapmierināt kādu konkrētu ieinteresēto pušu grupu?

•

Sinerģiska – Vai ierosinātā darbība balstās uz vai pilnveido kādu citu mūsu vai mūsu
galveno partneru darbību? Vai tā ir nesaderīga ar citām iekšējām vai ārējām darbībām?

•

Viegli skaidrojama – Vai šīs darbības mērķus un ietekmi būs viegli izskaidrot
FSC ieinteresētajām pusēm?

•

Tieša – Vai ierosinātā darbība ir viegli īstenojama vai pārmērīgi sarežģīta? Vai to
iespējams racionalizēt?

•

Pielāgojama – Vai ierosināto darbību iespējams pielāgot citām situācijām?

2. pielikums – Terminu glosārijs
Kritiskais rezultāts – Augsta līmeņa rezultāti, kurus esam noteikuši kā prioritāti, lai
sasniegtu 2020. gada mērķi.
Ievadposms – Iekšējās analīzes process, kas seko stratēģiskajai plānošanai un kam
seko ieviešanas plānošana. Šis process nodrošina to, ka stratēģiskais plāns ir
sasniedzams un nosaka to, kādi priekšnoteikumi ir nepieciešami tā īstenošanai.
Globālais tīkls – Visas FSC organizācijas kopā, tostarp FSC globālā pārvalde,
reģionālās filiāles un sadarbības tīkla partneri.
Globālais personāls – Visi FSC darbinieki visās FSC organizācijās.
Vadlīnijas – kopīgs ētikas kodekss, kas nosaka FSC darbinieku uzvedību un tiks
institucionalizēts mūsu pārvaldības sistēmās.
Ieviešanas plāns – Detalizēts apraksts tam, kā FSC organizāciju grupa īstenos
stratēģiskā plāna daudzos elementus.
Misija – Mūsu pastāvēšanas būtība, kuru jāietver ik visā, ko organizācija dara.
Sadarbības tīkla partneris – Saistīta organizācija vai persona, kas pārstāv FSC
nacionālā līmenī. Tas ietver nacionālās filiāles, nacionālos pārstāvjus un nacionālos
kontaktpunktus.
Normatīvais regulējums - Ar FSC sertifikāciju saistītās politikas, standarti, procesi,
direktīvas un konsultāciju piezīmes.
Mērķis – Izmērāms un laika ziņā ierobežots progresa rādītājs, kas tiek virzīts uz kāda
konkrēta uzdevuma izpildi.
Partneri – FSC sabiedrotie programmu un sistēmu pārraudzībā, veidošanā un
īstenošanā, kas palīdz FSC realizēt tās misiju.
Uz risku balstīts – Pārbaudes metodes, kas kalibrē auditu intensitāti pret reāliem
neatbilstības riskiem.
Risinājumi – Vispārējs termins par jebkuru stratēģiju, instrumentu, produktu, programmu
vai pieeju, kas kalpo globālās stratēģijas atbalstam.
Stratēģijas – Saskaņotu augsta līmeņa darbību, kas paredzēti 2020. gada mērķa
sasniegšanai.
Veiksmes kritēriji – Konkrētu darbību konkrēti iznākumi, kas nepieciešami FSC, lai gūtu
panākumus, un kas tiks izmantoti stratēģiskā plāna vērtēšanai.
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Pateicības
Šī dokumenta tapšana nebūtu bijusi iespējama bez FSC biedru un globālā personāla, kā
arī sadarbības tīkla partneru līdzdalības, darbojoties kopā, lai izstrādātu un papildinātu
šo stratēģisko plānu. Gan aizpildot anketas, gan piedaloties neskaitāmos vebināros un
sapulcēs, gan sniedzot tiešus komentārus, šīs grupas sniegušas savu artavu, lai
izveidotu stratēģiju tādu, kāda tā ir, par ko mēs esam ļoti pateicīgi.
Atsevišķiem cilvēkiem bijusi dziļāka loma stratēģijas izstrādē, un mēs vēlētos īpaši
pieminēt viņu ieguldījumu. Kā ievēlētiem biedru pārstāvjiem, FSC Direktoru padomei
bijusi vadošā loma stratēģijas plāna izstrādē, vadoties pēc stratēģiskās plānošanas
komitejas ieteikumiem. Padomei palīdzēja darbinieku grupa ar pārstāvjiem no
augstākās vadības komandas, izpilddirektoru biroja, programmas darbiniekiem,
reģionālajiem direktoriem un sadarbības tīkla pārstāvjiem no katra FSC reģiona. Mēs
vēlamies pateikties arī par palīdzību, ko nodrošināja mūsu padomdevēji, tostarp
Nākotnes forums (Forum for the Future), LEVELheaded un Māršals Perijs (Marshall
Perry).
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