
2020/02 Izmaiņas FSC regulāro Ģenerālo asambleju biežumā no 3 uz 4 gadiem un biedru dalības vietās  
02/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

•  Lai pieņemtu visus lēmumus, nav  

nepieciešama ĢA pilnā sastāvā. Tāpēc ir  

labi, ja starp ĢA ir vairāk laika.  

Var pieņemt šīs iniciatīvas pamatojumu  

  

  

•  Klātienes ĢA pieredze ir unikāla.  

•  Mēs varam to paveikt 4 gadu laika  

posmā (pieredze rāda, ka tas ir  

iespējams).  

•  Laika posma pagarināšana dod vairāk  

laika iniciatīvu īstenošanai.  

•  Ir lietderīgi pagarināt laika grafiku no 3  

uz 4 gadiem. Četru gadu intervāls dod  

Sekretariātam laiku izstrādāt  

risinājumus un parādīt ietekmi  

BAŽAS  

 

 

Pievieno sarežģītību un darba apjomu,  

pateicoties faktiskajam 2 gadu ĢA  

intervālam  

•  

•  

•  

Jāpārliecinās, ka četru gadu laika posmā  

ir veidi, kā biedri var pieņemt lēmumus.  

Biedri vēlas veikt izmaiņas iniciatīvas  

tekstā, lai varētu tai piekrist. Izmaiņas  

Statūtos jāveic tikai tad, ja tās patiešām  

ir juridiski nepieciešamas - jāsaglabā  

Statūtu redakcija pēc iespējas īsāka!  

Tas var samazināt biedru līdzdalības apmēru  

 

 

Ko iniciatīva mēģina labot?  

Lasot tekstu, ir priekšlikums 2. gadā  

organizēt virtuālu ĢA. Visbeidzot, ko mēs  

cenšamies labot? (beigās ĢA tiks  

organizēta ik pēc diviem gadiem).  

Jautājums nav par ĢA skaitu, bet gan par  

iniciatīvu skaitu.  

•  Ilgākā laika posmā starp ĢA var  

rasties nepilnības informācijā un  

biedru ieinteresētībā.  

•  Kā mēs pārvaldām iniciatīvu procesu  

ilgākā laika posmā starp ĢA, kad  

biedri iesniedz vairāk iniciatīvu?  

•  Izaicinājums ir iniciatīvu izvēlē un  

biežākā saziņā ar iniciatīvu  

iesniedzējiem un Meža  

apsaimniekošanas komisiju (FSC).  

•  

•  

Bažas par starpposma virtuālajām ĢA,  

jo tas faktiski nozīmē ĢA ik pēc 2  

gadiem; jāsaglabā Statūtu redakcija  

pēc iespējas īsāka!  

FSC patlaban nav pilnvaru darboties bez  

Ģenerālo asambleju organizēšanas. Mums  

nav pietiekami daudz interneta pieslēgumu  

lauku teritorijās, kur mums visvairāk  

nepieciešama biedru līdzdalība. Attiecībā uz  

svarīgāko pārvaldes struktūru (asambleju)  

mēs šobrīd neesam gatavi būt atkarīgi no  

virtuālajām sanāksmēm.  

Viena problēma ir tā, ka iniciatīva faktiski  

ietver divas ierosmes: (1) ĢA biežums -  

sociālā vides procesa dinamisma dēļ nav ērti  

pagarināt laiku starp asamblejām, (2)  

uzlabot apakšreģionu līdzdalības  

mehānismus - tas varētu būt lietderīgi. Būtu  

labāk, ja daļas būtu nodalītas.  



•  Iniciatīvu process prasa vairāk  

iesaistīšanās sanāksmju, padarot  

situāciju sarežģītāku.  

Globālā stratēģija mēģina samazināt  

iniciatīvu skaitu. Melnais caurums starp ĢA  

tiek risināts reģionālo sanāksmju veidā, lai  

sniegtu biedra viedokli.  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

  

FSC ir jāpieliek papildu pūles, lai palīdzētu  

biedriem izprast iniciatīvas un  

ar tām saistītos procesus/jautājumus.  

Klātesošie Vides sekcijas biedri nevar par to  

balsot bez izmaiņu veikšanas Iniciatīvas  

tekstā, un tas pašlaik nav iespējams.  

•  Tika organizēta diskusija par problēmām,  

ka šajā posmā nevar veikt izmaiņas  

Iniciatīvās. “Vēsture ir parādījusi, ka  

mums ir jāmaina iniciatīvas pēdējā brīdī,  

lai panāktu vienošanos”.  

•  Tika uzsvērts, ka biedriem ir jābalso par  

izmaiņām ĢA procedūrās, kas kavē  

iespēju grozīt iniciatīvas pēdējā brīdī  

likumā noteiktās balsošanas rīku  

(nesaistītu ar iniciatīvam) ietvaros. Tāpēc  

biedri joprojām varētu noraidīt šīs  

izmaiņas.  

 

  

•  Dod priekšroku FSC attīstībai, izmantojot  

atvērtāku procesu Globālās stratēģijas  

un ar to saistīto darbības plānu un  

progresa rādītāju izstrādei;  

•  jāuzlabo veids, kādā FSC darbojas kā  

organizācija;  

•  jāuzlabo veidi, kādos FSC var iesaistīt  

biedrus lēmumu pieņemšanā! (Ar  

iniciatīvām nesaistītos veidos)  

Ir nepieciešams padziļināti apspriest šos  

jautājumus un apvienot 2. un 3. iniciatīvu. Ja  

tas nav iespējams, labāk atlikt abus, lai  

analizētu virtuālo asambleju organizēšanas  

ietekmi.  

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

  

Šī iniciatīva nav nepieciešama.  

FSC būtu jāturpina ar reģionālajām  

sanāksmēm u.c. starp ĢA, lai iesaistītu  

biedrus.  

Nav iespējams to atbalstīt pašreizējā veidā.  Neitrāla attieksme  

 

  



03/2020_ Virtuālas Ģenerālasamblejas sistēmas izveide, lai saglabātu pastāvīgi iecelto FSC augstāko lēmējinstitūciju un augstāko instanci.  
03/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

Sniedz papildu elastību virtuālās ĢA  

organizēšanai Mazāk ceļošanas  

•  Laba iniciatīva, īpaši ņemot  

vērā mūsdienu pasauli; jāspēj  

sarīkot hibrīdu sanāksmes.  

• FSC ir šī tehniskā spēja organizēt virtuālu  

Ģenerālasambleju.  

• Virtuāla asambleja var būt risinājums, jo  

biedri ne vienmēr var ierasties uz fizisku  

sapulci.  

 

 

Iniciatīva ir vairāk vērsta uz to, lai  

veicinātu biedru līdzdalību; nav skaidrs,  

vai tās mērķis ir vairāk sarežģīt situāciju.  

•  

•  

•  

Iniciatīvas nodoms: tā ir  

paredzēta, lai ļautu FSC labāk  

sadarboties ar tās biedriem un  

ļaut biedriem labāk  

sadarboties ar FSC;  

atvieglo biedriem iespēju  

sasaukt ĢA;  

hibrīda ĢA, kas nodrošina  

pilnīgāku  un  taisnīgāku  

biedru līdzdalību.  

• Esta moción está más ajustada al espíritu y  

análisis que habíamos hecho durante las  

discusiones de gobernanza.  

BAŽAS  

  

 

Vai tas ir nepieciešams, jo FSC jau  

tagad var nepieciešamības gadījumā  

organizēt virtuālo ĢA. Vai šī  

iniciatīva rada nepārtraukta ĢA  

režīma kultūru un izmaiņas sistēmā?  

•  

•  

Vai tiešām ir vajadzīgas  

izmaiņas Statūtos, lai varētu  

organizēt virtuālas un hibrīda  

ĢA? Mums jau ir virtuālas  

sanāksmes.  

Izmaiņas Statūtos jāveic tikai  

tad,  

ja tās tiešām ir juridiski  

nepieciešamas - jāsaglabā  

Statūtu redakcija pēc iespējas  

īsāka!  

• Savienojuma kvalitāte un citas IT problēmas  

dažādos reģionos atšķiras.  

• Atšķirīga laika josla, kas kavē pārrunas starp  

biedriem  

 

 

Tā ir riskanta iniciatīva, kas var vēl vairāk  

sarežģīt situāciju.  

Pašreizējā statūtu redakcija neliedz  

organizēt virtuālas ĢA vai citas  

sanāksmes.  

•  

•  

FSC ĢA atšķiras no  

komerciestādes ĢA (FSC ir  

milzīgs skaits iniciatīvu).  

Nepieciešama iniciatīvu  

procesa un īstenošanas  

reforma pirms tiek rosinātas  

citas iniciatīvas.  



Pastāv bažas par aspektu “pastāvīgi  

ieceltās augstākās instances aizsardzība”.  

Ko tas nozīmē?  

Vēl joprojām pastāv daudzas neskaidrības  

par tiešsaistes balsošanas procesu,  

pilnvaroto personu izmantošanu, u.c.  

• Jāsaglabā Statūtu redakcija pēc  

iespējas īsāka!  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

FSC ir nepieciešama sistēma, lai kopumā  

stiprinātu savu virtuālo sanāksmju  

plānošanu.  

Noskaidrot, vai tiešām ir vajadzīgas  

izmaiņas statūtos, lai varētu  

organizēt virtuālas un hibrīda ĢA?  

Būtu jāveicina hibrīda, nevis tikai virtuālas vai  

fiziskas ĢA organizēšana.  

 

 

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

 

Ir svarīgi, lai FSC varētu nepieciešamības  

gadījumā elastīgi organizēt virtuālo ĢA,  

bet vai mums tam ir nepieciešama  

iniciatīva? Mēs to varam izdarīt jau tagad  

bez iniciatīvas.  

Parasti pozitīvi, ja izmaiņas patiešām  

ir vajadzīgas  

Var pieņemt šo iniciatīvu  

 

 

Ļoti jutīga iniciatīva attiecībā uz sekām  

sistēmas vispārējai darbībai.  



04/2020_Tīkla stiprināšana, uzlabojot biedru iesaisti reģionālajos birojos  
04/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

  

Stiprinātu biedru iesaisti reģionālajā  

līmenī  
•  Ir sajūta, ka to vajadzēja jau sen  

izdarīt • Starptautiskai pieejai ir  

jēga  

•  Tas palīdzētu saskaņot valsts  

MA standartus  

Biedru iesaiste būs lielāka  

 

 

Iniciatīvas nodoms ir lielisks.  • Tas nav jauns vispārējās FSC  

pārvaldības līmenis (FSC pārvaldību  

veic ĢA, starptautiskā valde un  

sekretariāts šādā noteiktā secībā);  

• papildu mehānisms saziņai ar  

biedriem.  

Būtu ļoti labi, ja biedri atbalstītu šo iniciatīvu  

BAŽAS  

 

 

Izveido jaunu pārvaldības līmeni sistēmā.  

Varētu sarežģīt pašreizējo organizāciju un  

tās lomas, pienākumus un atbildību  

•  Izmaiņas Statūtos jāveic tikai tad,  

ja tās patiešām ir juridiski  

nepieciešamas - jāsaglabā Statūtu  

redakcija pēc iespējas īsāka!  

•  Papildu pārvaldības līmenis  

•  Papildu sarežģījumi  

 

 

Iniciatīvas mērķis ir taisnīgs, taču nav  

skaidrs, vai risinājums ir pareizs.  

Tas nav veidots par labu reģionālajām  

valdēm. Tas pievienotu papildu  

pārvaldības līmeni, palielinot sarežģītību  

bez pozitīviem rezultātiem.  

Nodoms ir lielisks, risinājums nepareizs.  

Reģionālo biroju uzdevums ir neiesaistīt  

biedrus.  

Kā šī iniciatīva ir saskaņota ar NP  

pārstrādāto redakciju? Piemēram, NP  

pārstrādātajā redakcijā ir lomu un  

pienākumu sadaļa. Tāpēc iniciatīvas  

nolūks varētu tikt risināts tajā.  

•  4. iniciatīva atspoguļo  

neapmierinātību: t.i., pašreizējā  

uztverē Sekretariāts dod  

priekšroku centralizētai kontrolei  

(salīdzinājumā ar šīs iniciatīvas  

aicinājumu ieviest stingras  

reģionālās preferences vietējās  

kontroles īstenošanai). NB: Šīs nav  

bažas par iniciatīvu, bet gan bažas  

par to, ko šī iniciatīva cenšas  

risināt.  

•  Kā Sekretariāts reaģētu, ja šī iniciatīva tiktu  

apstiprināta? Kā tiktu pārskatīta tīkla politika?  

•  Jautājums ir: vai mums jāgaida, kamēr  

Sekretariāts izstrādā politiku, lai dotu biedriem  

taisnīgu iespēju ietekmēt reģionālā biroja darbu,  

vai kaut ko darīt tagad?  

•  Arī pašreizējais tēls ir Bonnas pieeja no augšas uz  

leju, lai kontrolētu reģionālos birojus bez biedru  

ieguldījuma.  

 

 

Ir arī citi veidi, kā sasniegt šīs iniciatīvas  

mērķus → mums ir jānodrošina, ka  

reģionālie  

Dažādu iespēju pievienošana, lai ieviestu vai  

organizētu reģionālas aktivitātes ar biedru  

iesaistīšanos  



NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

biroji aktīvāk iesaista biedrus, FSC varētu  

sniegt savu ieguldījumu tajā.  

 

 

•  Nepieciešamas plašākas diskusijas,  

īpaši attiecībā uz resursu (naudas)  

kontroli.  

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 
  

Dalīti uzskati, vairākums atbalsta, daži  

pret  

Daudzi  atbalsta,  citiem  vispirms  ir  

vajadzīgas plašākas diskusijas  

Iniciatīva tika labi atbalstīta.  

  

  

Balsot par labu šai iniciatīvai  



•  05/202_FSC Starptautiskais darbs ]  
05/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

Sekretariātā daudz kas notiek, bet biedri  

par to nezina. Sekretariāts jau uzlabo  

savas darbības pārredzamību.  

•  

•  

Iniciatīvas noskaņojums veikt  

pārskatīšanu pēc 25 gadiem ir labs.  

FSC ir procesi/problēmas, kam  

nepieciešana pārskatīšana  

Vispārējais atbalsts – vēlētos pievienot  

•  Novērtējumā būtu jānovērtē arī  

Sekretariāta pakalpojumi valstu  

birojiem  

•  Būtu jāveic darbs pie tā, lai  

vienkāršotu saziņas skaitu un veidu,  

kas arī padarītu to efektīvāku  

 

  

Iniciatīva ļaus veikt izmaiņas, kas  

pārsniedz iniciatīvu ietvaru  

Nodrošina lielāku pārredzamību  

kā stiprā puse ir minama tās spēja  

palielināt atbildību un pārredzamību, kā  

arī nodrošināt, lai zināšanas/prasmes  

būtu piemērotas darbam  

Atbalsta iniciatīvu.  

➢  

➢  

➢  

➢  

Priekšlikums visaptverošai darbības  

pārbaudei;  

iniciatīvas analīzē tika aplūkoti daži  

nelieli tehniskie aspekti (piemēram,  

publiskoti personāla darbības  

novērtējumi)  

Noteikti atbalsts atbildībai; iniciatīvas  

nodoms ir lielisks, taču sākotnējais  

iniciatīvas teksts ir jāuzlabo un  

jāpilnveido.  

  Pilnīgs šīs iniciatīvas atbalsts. Mums ir  

nepieciešama lielāka Valdes un Sekretariāta  

uzraudzība. Šī iniciatīva ir aicinājums  

īstenot šāda veida novērtējumu un  

ziņojumus, lai nodrošinātu pārredzamību  

un efektīvāku biedru informēšanu par  

rezultātiem dažādās darba jomās. Šī  

iniciatīva ir ļoti svarīga, jo īpaši tāpēc, ka  

citas sekcijas nav atvērtas sociālo sekciju  

iniciatīvām. Labāk atlikt šo iniciatīvu uz  

nākamo gadu, lai izstrādātu visas nianses.  

  Mēs ļoti atpaliekam struktūru regulēšanas  

jomā, un mums trūkst darbības  

pārredzamības. Mums ir jāpaveic tas, ko  

varam paveikt pašlaik. Mums nevajadzētu  

gaidīt un atlikt to uz 2022. gadu.  

BAŽAS  

 

 

FSC ir tik unikāla un sarežģīta, ka tai  

nepiederošiem ir grūti saprast un spriest  

par FSC.  

FSC demokrātiskā sistēma dažkārt  

palēnina pārmaiņu ieviešanā tajā.  

•  

•  

•  

•  

Tāpat jau daudz kas notiek, un tā  

kopumā ir valdes loma, informācija jau ir  

nonākusi tās redzeslokā. Iniciatīva nav  

īpaši specifiska un ir nedaudz neskaidra  

attiecībā uz to, ko tā vēlas sasniegt.  

Plānotais rezultāts nav īsti saistīts ar  

iniciatīvas galveno virzienu, un tas jau ir  

realizācijas procesā  

No atbildības viedokļa nav skaidrs, kā  

novērtēt tās pabeigšanu/rezultātus  

 

 

Kas notiek ar pašreizējām iniciatīvām,  

kas jau ir spēkā FSC.  
➢  

➢  

Darbība nav biedriem  

redzama/pārredzama;  

iniciatīvā uzskaitītie aspekti zināmā mērā  

sajauc kopā ļoti dažāda veida aspektus.  

➢ Es atbalstu šīs iniciatīvas nodomu, piemēram,  
mums ir problēmas ar valdes lomas  

noteikšanu starp stratēģiskām darbībām un  

pamatdarbībām. Tomēr iniciatīva ir pārāk  



Ja iniciatīva tiek pieņemta, var būt  

ierobežota atbildes reakcija (tāpat kā  

agrāk). Mērķis ir  

normatīva un pārāk daudz koncentrējas uz  

praktisko aspektu. Ir daudzi  

izveidot īpašu amatu - mijiedarbības  

punktu ar biedriem.  

  Pašlaik liela uzmanība tiek pievērsta  

personālam/ darbiniekiem/ u.c.  

  Tas ir FSC Valdes uzdevums; darbības  

novērtējums jau ir iekļauts Valdes darba  

kārtībā.  

  Darbības novērtēšana/atbildība  

jāpapildina ar spēcīgu sistemātisku  

institucionālu zināšanu apgūšanu.  

  Iniciatīvas nolūks ir lielisks, taču  

sākotnējais iniciatīvas teksts ir jāuzlabo  

un jāpilnveido (iniciatīvu grozīšanas  

termiņš bija pārāk īss).  

dažādi darbības līmeņi, kas apgrūtina iespēju  

sniegt atbalstu tādā veidā, kā ir.  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

Atrast veidus, kā labāk īstenot izmaiņas.  

Ieteikums tagad atsaukt iniciatīvu, to  

sakārtot un tajā precizēt, kā padarīt iekšējos  

procesus efektīvākus.  

(attiecībā uz iepriekšminēto ) - vēlētos papildināt  

•  Novērtējumā būtu jānovērtē arī  

Sekretariāta pakalpojumi valstu  

birojiem  

•  Būtu jāstrādā, lai vienkāršotu saziņas  

skaitu un veidu, kas arī padarītu to  

efektīvāku  

 

 

➢ tā ir iespēja šogad atsaukt šo iniciatīvu un  

nākamgad iesniegt rediģētu ĢA redakciju.  

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

 
Saskaņā ar iniciatīvu.  

Plaši atbalsta iniciatīvas pārskatīšanas daļu  Atbalsts  

 

 

Vispārējs atbalsts, bet daži pretrunīgi viedokļi par  

tās prezentēšanu tagad vai grozīšanu un  

prezentēšanu vēlāk  

11/2020_[Sociālo, vides un ekonomisko rādītāju izstrāde un piemērošana FSC globālās stratēģijas īstenošanai]  
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PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

•  Iniciatīvas noskaņojums ir pareizs. Mēs  

piekrītam ziņošanas daļai.  

 

 

  Darbs pie Globālās stratēģijas  

rādītājiem jau notiek - publicēšana  

paredzēta 2021. gada septembrī.  

  Vai pašlaik sagatavotie rādītāji tiks  

apspriesti ar biedriem?  

  Rādītāju sistēmas būtu interesantas ne  

tikai stratēģijas īstenošanai, bet arī  

nacionālo  

standartu un politikas veiktspējas  

kontrolei.  

  Rādītāju sistēma laika gaitā attīstīsies.  

  Sākotnēji iniciatīva tika ierosināts 2017.  

gadā, bet tai netika piešķirta prioritāte  

apspriešanai. Mums bija sociālā stratēģija,  

bet mēs to nekad neīstenojām.  

Tagad mums ir mērķi, kurus konkrēti  

nepieciešams sasniegt. Mums nav rādītāju, ko  

novērtēt, ja mēs to darām. Piemēram, dzimumu  

jautājums nav risināts. Tāpēc mums ir vajadzīgi  

Globālā stratēģiskā plāna rādītāji.  

  Vairāki biedri pauda piekrišanu un atbalstu  

šai iniciatīvai  

  Valde apspriež progresa novērtēšanas  

rādītājus, un ietvars tiks ievietots tīmekļa  

vietnē. Lai veiktu uzraudzību, mums ir  

nepieciešami dati, un FSC ir komanda, kas  

strādā pie datu vākšanas, tāpēc mūsu spējas  

analizēt datus uzlabosies. Būtu lietderīgi, ja  

biedri varētu apskatīt ietvaru un sniegt  

atsauksmes.  

  Pilnībā tam piekrītu.  

  Atkarībā no reģiona viedokļi var atšķirties,  

tāpēc es vēlētos dzirdēt no citiem  

reģioniem, vai tiem ir atšķirīgs viedoklis.  

BAŽAS  

 

 

Globālās stratēģijas īstenošanas plāns  

tiks publicēts, tāpēc iniciatīva kļūst lieka.  

•  Lieka, nav nepieciešama, tagad tā ir  

novecojusi, jo rādītāji drīz tiks izdoti  

(2021. gada septembrī).  

•  Iniciatīvā ir lūgts izveidot darba grupu,  

taču šobrīd nav cilvēku, kuri vēlētos  

piedalīties darba grupās.  

•  ĢS vispirms jāpārvērš politikā, kurai pēc  

tam jāpievieno rādītāji  

•  Jāizstrādā politika, kas nodrošina  

konkrētus sociālos rezultātus  

•  No viena biedra - bažas, ka FSC kļūst  

pārāk birokrātiska  

 

 

Iniciatīva  ir  lieka.  Biedri  saņems  

informāciju par to, kā  
➢ Iniciatīva tika izstrādāta, jo rādītāji un  

darbības pārskati netika sagatavoti,  
➢  Rādītājos  jāiekļauj  konkrēti  panākumu  

noteikšanas pasākumi  



Stratēģija tiks īstenota un novērtēta  

nākamajās dienās.  

Mums ir jāpaskaidro, ka iniciatīva var būt  

lieka, bet FSC ir jāveic īstenošana un  

uzraudzība.  

savukārt Globālās stratēģijas īstenošana  

jau notiek diezgan ilgu laiku.  

 Vai pastāv sistemātisku institucionālu  

mācību sistēma, kas saistīta ar rādītāju  

sistēmām?  

 Ir jāsaista ar nākamā stratēģiskā posma  

izstrādi  

 Ziņojums valdei, ka ir vajadzīgas daudz  

atsaucīgākas, efektīvākas un lietderīgākas  

sistēmas, lai nodrošinātu informācijas  

ievadi, nevis diezgan ilgstošu iniciatīvu  

procesu (iniciatīvu process  

ir īsta vilšanās).  

 Darba grupa NAV īstais  

(efektīvs/iedarbīgs)  

mehānisms, lai izstrādātu tik augsta  

līmeņa jēgpilnus rādītājus.  

 Ir izskanējis ieteikums, ka, kā starpposma  

līmeni, iespējams, ir jāveido politika un tās  

rādītāji. Jāpadomā vairāk par to, kā īstenot  

stratēģiju un pēc tam rādītājus darbībā.  

 Pastāv arī bažas par citas darba grupas izveidi,  

ņemot vērā grūtības atrast darba grupu  

biedrus. To būtu lietderīgi risināt iniciatīvas  

ierosinātājiem, runājot par šo iniciatīvu.  

 Būtu labi, ja valdes locekļi varētu izskaidrot  

valdes darba progresu attiecībā uz rādītājiem,  

lai mēs nedublētu centienus. Ja iniciatīva tiks  

pieņemta, es domāju, ka darba grupa aplūkos  

jau izstrādātos rādītājus un izmantos tos par  

pamatu savam turpmākajam darbam.  

 Ceru, ka Ekonomikas sekcija atbalstīs šo  

iniciatīvu  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

•  Sazināties ar iniciatīvas iesniedzēju un  

atbalstītāju, un tagad atsaukt un pārcelt  

to uz 2022. gadu, ja rādītāji līdz tam  

laikam vēl nav izstrādāti.  

 

 

Valdes stingra iesaiste novērsīs  

neskaidrības.  
➢ Iniciatīvas ierosinātājiem būtu labi risināt DG  

locekļu atrašanas problēmu.  

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

 
Iniciatīva ir lieka.  

Tā ir lieka  Atbalsts  

 

 

Iniciatīva ir lieka.  ➢ Vispārīgs šīs iniciatīvas atbalsts  



15/2020_[Ilgtspējīga intensifikācija]  
15/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

•  Iniciatīva ir pilnībā svarīga.  

•  Intensifikācija iznīcina atbildīgu vadību.  

•  Pastāv risks attiecībā uz SI procesa  

neapturēšanu.  

•  Kopējā ilgtspējīgas intensifikācijas  

koncepcija ir laba, BET [diskusijas par]  

ĢMO un bioinženieriju vajadzētu  

pārtraukt tieši tagad.  

 

 

 Pārtraukt pašreizējo diezgan neefektīvo  

procesu un atsākt darbu ar visaptverošu  

jaunu pieeju.  

 Intensifikācija izraisa arī sociālās un  

vides ietekmes intensifikāciju.  

 Kā šis jautājums tiek risināts, tas ir  

uzticamības jautājums FSC.  

➢ Iniciatīva lūdz pārtraukt pašreizējo darbu, lai  
izprastu ĢM. Otra darba daļa, piemēram,  

kopīgās vērtības, jāturpina kā parastās  

prakses sastāvdaļa. Iniciatīvas mērķis ir  

pārtraukt darbu pie ĢM, bet turpināt darbu  

pie citām ilgtspējīgas intensifikācijas jomām.  

BAŽAS  

 

 

Mums jāpiegādā koksni, lai  

apmierinātu pieaugošo nepieciešamību  

pēc ilgtspējīga pieprasījuma. Ilgtspējīga  

intensifikācija ir veids, kā to izdarīt.  

Biedriem ir jāpieņem apzināts lēmums  

par SI, tāpēc SI process ir nepieciešams,  

lai uzzinātu un iegūtu informāciju. Gēnu  

inženierija notiek jebkurā gadījumā, un  

FSC par to ir jāiegūst informācija.  

•  Šī iniciatīva var apturēt FSC notiekošo  

zināšanu ieguvi un informācijas un  

zināšanu bāzes pilnveidi.  

•  Pie stādījumu uzņēmumiem un  

uzņēmumiem, kas darbojas [negatīvi],  

izmantojot ilgtspējīgu intensifikāciju,  

vienmēr var  

vērsties, izmantojot Asociācijas  

politiku.  

Daudzās jomās tiek izstrādātas jaunas  

tehnoloģijas,un FSC jācenšas tās labāk izprast,  

bet ne riskējot kaitēt FSC.  

 

 

Iniciatīva, kurā tiek prasīts pārtraukt  

dialogu neatkarīgi no jautājuma, ir pilnīgi  

pretrunā FSC principiem.  

•  FSC ir daudzu ieinteresēto pušu  

platforma, kurā visi biedri ir  

aicināti kopā apspriest un risināt  

jebkuru jautājumu. Ja nepiekrītat  

kādai idejai, iesniedziet savus  

ieteikumus un bažas. Bet  

atteikšanās  

 Problēma ir tāda, ka “ilgtspējīga  

intensifikācija” dažādās pasaules daļās ir  

ļoti atšķirīga un, ka tā tika jaukta kopā  

ar diskusijām par gēnu inženieriju (GE),  

un,  

ka netiek veikta sistemātiska riska  

analīze.  

 Neskaidrības par to, kā šis jautājums  

tika pasniegts biedriem  

 Ir jāpapildina ar diskusiju par koksnes  

resursu saprātīgu izmantošanu  

 Bažas par to, ka, ja tā notiks uz priekšu un visi  

to neatbalstīs, FSC iekšienē radīsies  

destruktīva šķelšanās. Galvenās bažas rada  

nevis gēnu inženierija, bet gan ĢMO.  

 Pilnīgi noliedzu šo iniciatīvu. Nenotiek  

konsultācijas ar visām iespējamajām  

ieinteresētajām pusēm, piemēram, mēs  

nezinām, vai brīvprātīga un informēta  

piekrišana (FPIC) tiek izmantota attiecībā uz  

pamatiedzīvotājiem (pueblos orginarios)  

visos kontinentos. Tas neatbilst FSC morālei.  

Starp visiem biedriem ir jāvalda vienprātībai.  



apspriest kādu jautājumu atvērtā  

un caurredzamā veidā tāpēc, ka  

jums tas nepatīk/jūs tam  

nepiekrītat, ir pilnībā pretrunā ar  

dialoga principiem.  

Ja šī iniciatīva tiks apstiprināta, tas var  

pavērt iespēju bloķēt dialogu dažādos,  

tostarp jutīgos jautājumos. Tas nevienam  

nenesīs labumu.  

•  Varētu rasties bīstams precedents  

jebkura turpmākā dialoga slēgšanai,  

ja mēs nepiekrītam diskusijas  

saturam.  

Citi forumi neapturēs diskusijas!  

Termins “ilgtspējīga intensifikācija” ir  

smalks zaļās apvārdošanas veids - proti,  

nosaka nepamatotas vides prasības.  

Iniciatīva kļūdaini tiek pasniegta kā “jā”  

vai ”nē” balsojums par ĢMO  

apstiprināšanu. Bet ne par to ir runa.  

•  Nosaukums ir sarežģīts un var radīt  

kļūdas balsošanas procesā. Biedrs,  

kurš cieši neseko jautājumam,  

nesapratīs tā nodomu. Un var  

balsojot sev pajautāt: “Vai es esmu  

par Ilgtspējīgas  

intensifikācijas atļaušanu?” Un tas nav  

iniciatīvas nodoms.  

•  

 Nav nodoma virzīties uz ĢMO  

izmantošanu meža darbībā  

 Valdes nodoms noteikt nosacījumus  

pētniecībai un izmēģinājumiem  

 [Diskusijas] varētu dot biedriem iespēju  

nākotnē pieņemt labi apzinātus,  

saprātīgus lēmumus - rīkoties.  

 Mums jāturpina diskusijas Valdes līmenī ar  

padomdevēju grupām. Tas ir nepieciešams,  

lai biedri pieņemtu labi apzinātus lēmumus.  

 Ar šo iniciatīvu vai bez tās uzņēmumi  

turpinās strādāt, lai palielinātu ražošanas  

apjomu un peļņu. Šīs iniciatīvas tēma ir  

intensifikācija, nevis ĢMO. Ja mēs to  

apstiprināsim, mēs slēgsim ĢMO ietveršanas  

iespēju uzņēmumiem, kuri vienkārši vēlas  

palielināt peļņu. Šai iniciatīvai nav atbalsta  

no dienvidiem, tikai no ziemeļiem. Liela daļa  

sertificēto teritoriju dienvidos atrodas  

plantācijās. Ja mēs noslēgsim šo diskusiju,  

mēs nevarēsim apspriest šo uzņēmumu  

sociālos un vides jautājumus.  

 Atbalsts SI netiek sniegts, ja tas nozīmē  

pamatiedzīvotāju tiesību pārkāpšanu.  

 Iniciatīvas mērķis ir informēt mūs par to,  

kādai jābūt diskusijai. SI vienīgi nerisina  

ĢMO. Ir atsauce uz “ieguvumu sadali” -  

starp ko? Kā tas tiks noteikts? Ir bažas par to,  

kas notiek pašlaik. Jāveic pētījumi par visiem  

jautājumiem. Šī iniciatīva ir ļoti politiska.  

Pētījumi ir jāveic par jautājumiem, kas  

nepieciešami, lai izpildītu esošos principus  

un kritērijus. Mums jāmaina dialoga  

uzmanība uz šo jautājumu.  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

 

 



VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

 

Pret iniciatīvu  

•  Pastāv dalījums divās diezgan  

atšķirīgās pozīcijās: puse drīzāk  

apturētu iniciatīvu un puse drīzāk to  

atbalstītu.  

Divējāda attieksme  

 

 

Pret iniciatīvu  
➢ Lielas bažas par to, ko nozīmē SI, ĢMO lomu  

salīdzinājumā ar citām metodēm un FSC  

pētījumu virzību šajā jautājumā. Noteikti ir  

nepieciešama turpmāka diskusija par šo  

jautājumu.  



20/2020 [Klimata ārkārtas iniciatīva]  
20/2020  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

  

FSC jau daudz dara, lai cīnītos pret  

klimata pārmaiņām, bet neinformē  

par rezultātiem. FSC vajadzētu  

labāk parādīt savu ieguldījumu cīņā  

pret klimata pārmaiņām.  

Šī daļa sastāv no 3 iniciatīvām:  

•  M20: klimata krīze ir svarīga tēma,  

un FSC ir jābūt skaidrai un  

nepārtrauktai lomai šajā jautājumā;  

•  M48: pieprasa FSC sertificētu meža  

apsaimniekotāju uzlabojumus  

ekosistēmu pakalpojumu  

sniegšanā;  

•  M49: pieprasa uzlabot finanšu  

resursu piesaisti no pieprasījuma  

puses  

Iniciatīva attiecas uz visiem dažādajiem  

aspektiem, kas saistīti ar klimata ārkārtas  

situācijām.  

Iniciatīva attiecas arī uz bioloģisko  

daudzveidību.  

 

 

 

Šī iniciatīva ir svarīga, un tā būtu  

jāprecizē un jāuzlabo. FSC skaidrāk  

jānorāda sava pozīcija attiecībā uz  

garantijām, ko tā sniedz attiecībā uz  

nulles mežu izciršanu cīņā pret  

klimata pārmaiņām.  

Galvenais ir izveidot ciešas saiknes,  

un FSC tam ir ideāla platforma.  

Pastāv daudzi klimata pārmaiņu  

fondi, lai palielinātu organizācijas  

ietekmi.  

 3 iniciatīvu kopuma sastāvdaļa (20, 48,  

49);  

 jau tika prezentēta pēdējā ĢA  

 Daudzi ziņojumi visā pasaulē par  

ekosistēmām un ekosistēmu  

funkcionalitātes zudumu  

 FSC var saistīt savas sistēmas ar  

ekosistēmas funkcionalitātes  

saglabāšanu attiecībā uz klimata  

pārmaiņām (gudra mežsaimniecība  

attiecībā uz klimatu)  

 Jauna iespēja parādīt FSC daudz plašākai  

auditorijai.  

 Piekrītu klimata krīzes ārkārtas līmenim.  

 Ja šo iniciatīvu apstiprina ar citām ar klimatu  

saistītām iniciatīvām, piemēram, par  

ekosistēmas pakalpojumiem, par šīm  

iniciatīvām ir pieejama sīkāka informācija.  

FSC ir jāatzīst par līderi šajā jautājumā.  

Iniciatīvā nav iekļautas daudzas nianses par  

to, kā ir paredzēts izvirzīt šo jautājumu.  

 Biedri ir nobažījušies par pašreizējiem  

patēriņa modeļiem  

 Bija daudz diskusiju šīs iniciatīvas  

atbalstam. Mūsu standarts lielā mērā ir  

aizsardzības standarts, nevis rezultātu  

standarts. Mēs vēlamies to mainīt, bet  

pašlaik vienīgais mūsu rīcībā esošais rīks  

rezultātu parādīšanai ir ekosistēmu  

pakalpojumi. Svarīga ir arī kultūras  

pakalpojumu iniciatīva.  

Cīņa pret klimata pārmaiņām ir svarīgs  

jautājums mazajiem ražotājiem, un tas ir bijis  



ļoti svarīgs jau ilgu laiku. Būtu labi, ja kādā  

brīdī notiktu diskusija par viņu lomu.  

➢ Ir daudz vairāk, ko varētu darīt, lai mazie  
uzņēmēji gūtu ieņēmumus no ekosistēmas  

pakalpojumiem.  

BAŽAS  

 

 

Klimata pārmaiņas ir svarīgas, taču  

pastāv risks zaudēt līdzsvaru ar citiem  

svarīgiem FSC redzējuma aspektiem.  

Iniciatīvai nevajadzētu radīt lielāku slogu  

sertifikātu saņēmējiem.  

•  Teksts nav skaidrs.  

•  Tā nepieprasa darbību veikšanu.  

•  Tās nosaukumā netiek atspoguļota  

bioloģiskā daudzveidība.  

 

 

Iniciatīva varētu ievērojami ierobežot  

FSC spēju veicināt meža  

apsaimniekošanas un meža produktu  

potenciālu tādā veidā, kas ir saderīgs ar  

klimata pārmaiņu risinājumiem.  

Kopumā piekrītu šai iniciatīvai. Tomēr  

pastāv bažas par to, kas notiek FSC  

pašlaik, ņemot vērā Globālo stratēģiju,  

lai FSC standartos neradītu sarežģītību  

vidējiem un mazajiem uzņēmējiem un  

izvairītos no šo dalībnieku izstumšanas  

no sistēmas.  

➢ FSC kaut ko dara, bet FSC sistēmas  

varētu būt orientētas uz daudz  

efektīvāku un lietderīgāku darbību  

mežu, mežsaimniecības un meža  

funkcionalitātes jautājumu risināšanā  

saistībā ar klimata pārmaiņām.  

➢ Nav skaidrs, kā šī iniciatīva tiku īstenota.  
Labāku rezultātu pieprasīšana ir vairāk  

saistīta ar tikko notikušo diskusiju par  

rādītājiem.  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

 

 

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  

 

 

FSC ir jāpastiprina nostāja attiecībā uz  

klimata pārmaiņām. Par labu iniciatīvai.  

Pozitīvi, ja to aplūko, ņemot vērā trīs  

iniciatīvas par klimatu.  

 

 
➢ Vispārīgs šīs iniciatīvas atbalsts  



36/2021_kritērija 5.3. izslēgšana  

36/2021  EKONOMISKAIS ASPEKTS  VIDES ASPEKTS  SOCIĀLAIS ASPEKTS  

PRIEKŠROCĪBAS  

 

 

 

 

•  Šīs iniciatīvas pamatā esošās bažas vairāk attiecas uz  

izmaksām, kas rodas, mēģinot noteikt ārējos faktorus  

BAŽAS  

 

 

•  Kāpēc nevar noteikt ietekmi  

(negatīvo ārējo ietekmi)?  

Rodas jautājums, kāpēc šis pieprasījums tiek veikts uz iniciatīvas  

pamata, jo principi un kritēriji ir komplekss darījums, kas jāskata  

kopumā, nevis atsevišķi.  

 

 

Sekcija sanāksmē neapsprieda  

iniciatīvu laika trūkuma dēļ.  

•  36. iniciatīva - ir nepareizi  

saprasta, jo tās piedāvātāji  

nesaprot atšķirību  

starp Kritēriju un  

starptautiskajiem ģenēriskajiem  

rādītājiem (IGI);  

•  problēma ir ar to, kā tiek  

formulēti IGI, un tāpēc IGI ir  

jāmaina.  

•  Kritēriju nevajadzētu izslēgt. Es domāju, ka ir radies  

pārpratums. Vienmēr ir nepieciešams analizēt meža  

apsaimniekošanas ārējo ietekmi un iekļaut to  

apsaimniekošanas plānā. Vadītājiem tagad arī jāievieš  

FPIC, lai identificētu iespējamo negatīvo ietekmi un  

reaģētu uz to, kas nozīmē, ka viņiem ir jāsaprot  

iespējamā ietekme un jānosaka, kā viņi reaģēs uz to. Es  

esmu pārsteigts, ka, mums strādājot pie remediācijas  

procedūras, tika izvirzīta šī iniciatīva.  

•  Jāņem vērā ietekme, kas varētu rasties ārpus  

pārvaldības jomas. Visas sistēmas mērķis ir risināt šo  

jautājumu par sekām.  

•  Parasti principus un kritērijus uzskata par kopumu, tāpēc  

tā apstiprināšana varētu radīts bīstamu precedentu.  

•  Šī kritērija dzēšanas iemesls nav skaidrs.  

NEPIECIEŠAMĀ  

DARBĪBA/PĀRRUNAS  

 

 

•  Nepieciešama plašāka diskusija,  

kāpēc nevar noteikt ietekmi  

(negatīvo ārējo ietekmi)?  

•  Nepieciešams dzirdēt Granta  

Rosomena domas par šo  

jautājumu (ārpus sekcijas  

sanāksmes)  

 

 

Sekcija sanāksmē neapsprieda  

iniciatīvu laika trūkuma dēļ.  

•  Noskaidrot, vai mēs nepareizi saprotam iniciatīvas mērķi,  

piemēram, varbūt interpretāciju varētu uzlabot.  

VISPĀRĒJAIS  

SEKCIJAS VIEDOKLIS  
 

 

Dalīti uzskati, vairākums  

atbalsta, daži pret  

Biedri neatbalsta jēgu  Iniciatīva netika atbalstīta, jo tas radītu nevēlamu  

precedentu.  



 

 

Sekcija sanāksmē neapsprieda  

iniciatīvu laika trūkuma dēļ.  

Biedri neatbalsta jēgu  
 


