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EUROOPA LIIT JA METSAD

Kuna aluslepingutes metsi eraldi ei nimetata, puudub Euroopa Liidul ühtne
metsapoliitika. Kuigi metsapoliitika jääb seetõttu peamiselt liikmesriikide pädevusse,
on EL koostanud Euroopa metsastrateegia ja toetab paljusid meetmeid, millel on
märkimisväärne mõju ELi ja kolmandate riikide metsadele.

Mis on mets? Sellele näiliselt lihtsale küsimusele ei ole kõigil liikmesriikidel ühist
vastust. Eurostat järgib rahvusvahelise metsandusstatistika puhul ÜRO Toidu-
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) koostatud klassifitseerimissüsteemi ning
kohaldab määratlust, mille kohaselt on mets üle 10% võrastiku liitusega (või sellele
vastava tagavaraga) üle 0,5 ha suuruse pindalaga maa-ala. Täiskasvanud puude
kõrgus peaks olema vähemalt 5 meetrit kohapeal.

EUROOPA LIIDU METSADE PRAEGUNE SEISUND: VÄÄRTUSLIKUD,
ERIPALGELISED JA MITMEOTSTARBELISED ÖKOSÜSTEEMID

A. Euroopa metsamaastik kui suurel määral inimese kujundatud mosaiik
Eeltoodud määratluse kohaselt on ELis 158 miljonit hektarit metsa (5% maailma
metsade pindalast). Kokku moodustavad metsad ELi pindalast 37,7%. Kuus suurimate
metsadega liikmesriiki on Rootsi, Soome, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ja
Poola, nende arvelt tuleb kaks kolmandikku ELi metsaaladest (3.2.10). Riikide lõikes
on metsaga kaetus väga erinev: Soomes, Rootsis ja Sloveenias hõlmavad metsad
peaaegu 60% pindalast, kuid Madalmaades ainult 8,9%. Kui paljudes piirkondades üle
maailma on raadamine endiselt suur probleem, siis Euroopa Liidus metsade pindala
suureneb: aastatel 1990–2010 kasvas see loodusliku uuenduse ja metsakultuuride
rajamise tulemusena ligikaudu 11 miljoni hektari võrra.
ELi metsaliikide paljusus (taigametsad, okaspuu-mägimetsad jne) peegeldab liidu
geograafilist ja klimaatilist mitmekesisust. Nende levik sõltub eelkõige kliimast,
mullastikust, kõrgusest ja topograafiast. Inimtegevusest on puutumata ainult 4%
metsadest, istutatud metsi on 8% ja ülejäänu moodustavad nn poollooduslikud ehk
inimtegevusest mõjutatud metsad. Tuleb märkida, et suurem osa Euroopa metsadest
ehk ligikaudu 60% kuulub eraomanikele, riigi omanduses on 40% metsi.
B. Metsade multifunktsionaalsus: nende ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne
tähtsus
Lisaks metsade rollile Euroopa kultuuris ja ajaloos on neil kahekordselt oluline roll
keskkonna- ja regionaalarengus.
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Keskkonnakaitse seisukohast pakuvad metsad mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid:
kaitsevad mullastikku (erosiooni eest), osalevad veeringes, mõjutavad (peamiselt
evapotranspiratsiooni kaudu) kohalikku kliimat ja (eeskätt süsiniku sidujatena) ka
maakera kliimat. Paljude liikide elukeskkonnana kaitsevad metsad ka bioloogilist
mitmekesisust.
Sotsiaal-majanduslikus mõttes annavad metsad looduslikku toorainet, eelkõige puitu.
161 miljonist hektarist metsast on 134 miljonit hektarit majandusmetsad, kus
puidu tootmisele ei seata õiguslikke, majanduslikke ega ökoloogilisi piiranguid.
Seejuures moodustab nimetatud metsamaadel tehtavate raiete maht vaid umbes kaks
kolmandikku puidu aastasest looduslikust juurdekasvust. Nende ressursside peamine
kasutusotstarve on energia, mille osakaal on 42%. Saeveskid kasutavad puidust
24%, paberitööstus 17% ja puitpaneelide tööstus 12%. Umbes pool ELis tarbitavast
taastuvenergiast saadakse puidust. Puidule lisaks annavad metsad ka muid tooteid,
näiteks toitu (marjad ja seened), korki, vaiku ja õlisid. Samuti on metsal tähtis roll teatud
teenuste seisukohast (jaht, turism jne). Metsandussektor (metsamajandus koos puidu-
ja paberitööstusega) annab umbes 1% ELi SKTst, kuid näiteks Soomes ulatub selle
osakaal 5%-ni. Selles sektoris töötab umbes 2,6 miljonit inimest.
C. Abiootilised ja biootilised ohud, kliimamuutustega süvenevad probleemid
Metsi ohustavad abiootilised (s.t füüsikalis-keemilised) tegurid on näiteks
metsatulekahjud (eriti Vahemere piirkonnas), põud, tormid (viimase kuuekümne
aasta jooksul keskmiselt kaks suurt tormi aastas) ja õhusaaste (liiklus- või
tööstusrajatiste heide). Lisaks muule ohustab transporditaristute rajamisest tingitud
metsade killustumine bioloogilist mitmekesisust. Lisanduvad ka biootilised tegurid,
näiteks loomad, sealhulgas hirvlased, ning putukad ja haigused, mis võivad samuti
metsi kahjustada. Ühtekokku kannatab vähemalt ühe eelnimetatud teguri tõttu
ligikaudu 6% metsadest.
Euroopa metsi ohustavad juba praegu kliimamuutused. Tõenäoliselt mõjutavad
need geograafiliselt diferentseeritud viisil metsade kasvumäära, metsaalade ja liikide
mitmekesisust, aga ka biootiliste mõjurite (sealhulgas teatavate parasiitide) ulatust
ning äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust ja intensiivsust. Seejuures tõstatub kaks
peamist küsimust: kuidas metsad suudavad muutustega kohaneda ja mil viisil on neid
võimalik kliimamuutuste vastu võitlemisel ära kasutada (nt taastumatute energiaallikate
ja materjalide asemel puidu kasutamine).
ELi metsade suhtes on seega mitmeid, mõnikord vastakaid ootusi, nagu nähtub
pingetest nende kasutamise ja kaitse vahel. Metsade majandamise üks peamisi
probleeme on seega püüd ühitada mõnikord vastandlikke eesmärke.

EUROOPA LIIDU METSAPOLIITIKA JA ALGATUSED: EESMÄRK ON
SIDUSUS

Kuna aluslepingutes metsi eraldi ei nimetata, puudub liidul ühtne metsapoliitika.
Seetõttu kuulub metsapoliitika eelkõige liikmesriikide pädevusse. Sellegipoolest
mõjutavad paljud ELi meetmed nii liidu enda kui ka kolmandate riikide metsi.
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A. Euroopa metsandusvaldkonna meetmete võrdlusraamistik
Euroopa Komisjon võttis 2013. aasta septembris vastu teatise „Uus ELi
metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks“ (COM(2013)0659). Selles
määratleti uus strateegia ja pakuti välja raamistik ELi metsi mõjutava valdkondliku
poliitika väljatöötamiseks. Sellel strateegial on kaks peamist eesmärki: 1) tagada
Euroopa metsade säästev majandamine ja 2) suurendada ELi panust metsade säästva
majandamise edendamisse ja võitlusse metsade hävitamise vastu ülemaailmsel
tasandil. Dokument sisaldab ka strateegilisi suuniseid Euroopa Komisjoni ja
liikmesriikide meetmete jaoks. Näiteks kavatseb komisjon töötada välja säästva
metsamajandamise kriteeriumid. 2015. aasta septembris võttis komisjon sellega
seoses vastu ELi metsastrateegia mitmeaastase rakenduskava (SWD(2013)0343).
Nimetatud metsanduskava sisaldab loetelu meetmetest, mida tuleb võtta Euroopa
puidusektori probleemide lahendamiseks (selle protsessi kulgemise kohta vt täpsemalt
ka allpool toodud osas „Euroopa Parlamendi roll“).
Kuna see kava kehtib 2020. aasta lõpuni, palus nõukogu komisjonil esitada järgmisteks
aastateks uue metsandusstrateegia. Seda uut strateegiat mainitakse komisjoni 2019.
aasta detsembri teatises Euroopa rohelise pakti kohta (COM(2019)0640), milles
peetakse metsi üheks peamiseks valdkonnaks võitluses kliimamuutuste vastu.
B. Euroopa Liidu meetmed metsade heaks
1. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) kui ELi peamine metsanduse
rahastamisallikas
Umbes 90% liidus metsanduse rahastamiseks ette nähtud vahenditest tuleb Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD). Programmitöö perioodil 2007–
2013 eraldati EAFRDi eelarvest metsandusvaldkonna meetmete kaasrahastamiseks
ligikaudu 5,4 miljardit eurot. ÜPP viimase reformi käigus avaldati 2013. aasta
detsembris uus määrus EAFRDst antavate maaelu arengu toetuste kohta
(määrus (EL) nr 1305/2013 3.2.6). Lihtsustamise eesmärgil koondatakse kogu
aastatel 2015–2020 metsandusse tehtavatele investeeringutele antav toetus
ühe erimeetme alla. See meede hõlmab investeeringuid metsaalade rajamisse
ja metsade elujõulisuse parandamisse: metsastamine ja metsaalade rajamine;
agrometsandussüsteemide rajamine, metsapõlengutest ja loodusõnnetustest
ning katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamine ja kõrvaldamine;
investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse
parandamisse, investeeringud metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste
töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse. Lisaks kaetakse ühe teise meetmega
metsanduslikele, ökoloogilistele ja kliimateenustele ning metsakaitsele tehtavad
kulud. Määruses nähakse lisaks puhtmetsanduslikele meetmetele ette ka muid
meetmeid (näiteks võrgustiku Natura 2000 ja vee raamdirektiivi raames tehtavad
maksed). Liikmesriigid pidid ise oma maaelu arengu programmi raames valima,
milliseid metsandusmeetmeid rakendada, ja otsustama nendega seotud rahasummad.
Ajavahemikuks 2015–2020 on eraldatud ligikaudu 8,2 miljardit eurot (27% metsa
uuendamiseks, 18% metsa vastupidavuse suurendamiseks ja 18% kahjustuste
ennetamiseks).
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2. Muud metsa mõjutavad Euroopa Liidu meetmed
Metsapaljundusmaterjali turustamist reguleeritakse ELi tasandil direktiiviga 1999/105/
EÜ. Euroopa taimetervise korra eesmärk on takistada metsades kahjulike organismide
levimist (direktiiv 2000/29/EÜ). Liit aitab – eelkõige programmi „Horisont 2020“
kaudu – rahastada ka metsateadust. Energiapoliitikas on püstitatud õiguslikult
siduv eesmärk viia aastaks 2020 taastuvatest energiaallikatest toodetava energia
osatähtsus 20%ni energiatarbimisest, mis peaks suurendama nõudlust metsabiomassi
järele (direktiiv 2009/28/EÜ). Aastani 2030 kavandatud Euroopa Liidu uue
kliima- ja energiapoliitika raames võib selle osakaal tõusta 27%-ni. Lisaks võib
ELi ühtekuuluvuspoliitika raames metsandusprojekte (tuleohutus, taastuvenergia
tootmine, kliimamuutustega seotud ettevalmistused jne) kaasrahastada ka Euroopa
Regionaalarengu Fondist. Solidaarsusfondi (nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002)
eesmärk on aidata liikmesriikidel tulla toime suurte loodusõnnetustega, nagu tormid
ja metsatulekahjud. ELi kodanikukaitse mehhanismi (otsus nr 1313/2013/EL) võib aga
kasutada liikmesriikide võimekust ületavate kriiside korral, nagu on juhtunud mõnede
metsatulekahjude (nt 2007. ja 2012. aastal Kreekas) ja mõnede tormide puhul.
Umbes 37,5 miljonit hektarit metsa (ehk 23% Euroopa metsadest) kuulub
liidu keskkonnapoliitika raames loodud looduskaitsevõrgustikku Natura 2000. See
moodustab võrgustikuga kaetud aladest 30%. Metsade mõistlik kasutamine on
üks Euroopa Liidu uue keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE 2014–
2020, määrus (EL) nr 1293/2013) valdkondlikest prioriteetidest. ELi bioloogilise
mitmekesisuse strateegias (COM(2011)0244) nähti ette, et 2020. aastaks tuleb
koostada riigi metsade säästva majandamise kavad. Selle järelmeetmena nähakse
komisjoni teatises „ELi elurikkuse strateegia aastani 2030“ (COM(2020)380) eelkõige
ette kaitsealade laiendamine (ELis tuleks kaitsta vähemalt 30% maismaast ja
merealast, range kaitse alla tuleks võtta 10%), mis peaks laiendama Euroopa metsade
kaitset, samuti tuleks juurde istutada vähemalt 3 miljardit puud.
Metsade tulevalve toimub Euroopa metsatulekahjude teabesüsteemi (EFFIS) abil. EL
toetab ka keskkonnahoidlikke riigihankeid (COM(2008)400), mis võivad suurendada
nõudlust säästvalt toodetud puidu järele. Tuleks ka märkida, et Euroopa ökomärgist on
antud parkettidele, mööbliesemetele ja paberitoodetele. Lisaks on metsaõigusnormide
täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavas ette
nähtud vabatahtlikud partnerluslepingud puitu tootvate riikidega. 2013. aasta märtsis
jõustunud määrusega (EL) nr 995/2010 keelustati ebaseaduslikult raiutud puidu turule
laskmine.
EL osaleb ka mitmesuguses metsadega seotud rahvusvahelises tegevuses (eeskätt
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis). Euroopa tasandi tähtsaim metsapoliitika
alane algatus on endiselt Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents
nimega „Euroopa metsad“. Praegu toimuvad selle raames arutelud metsa majandamist
ja säästvat kasutamist käsitleva õiguslikult siduva kokkuleppe üle. Kliimamuutuste
poliitika raames osaleb EL ülemaailmsetel läbirääkimistel kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamise üle. Lisaks on ta alustanud põllumajanduse ja metsanduse
lisamist oma kliimamuutuste poliitikasse (vt 30. mai 2018. aasta määrust (EL) nr
2018/841, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest
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tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku). EL on seadnud eesmärgiks
peatada hiljemalt 2030. aastaks ülemaailmse metsapindala vähenemine ja vähendada
2020. aastaks troopiliste metsade raadamist vähemalt 50% (COM(2008)0645).
Samuti rahastab ta programmi REDD+ raames projekte, mille eesmärk on
vähendada raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevaid heitkoguseid
Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Kõigele lisaks saab metsandust toetada
ka naabruspoliitikaga. Nii eraldati näiteks programmi FLEGT II raames aastateks
2012–2016 üheksa miljonit eurot, et edendada ELi idapoolsetes naaberriikides häid
metsahaldustavasid, metsade säästvat majandamist ja metsakaitset.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament võtab seadusandliku tavamenetluse kohaselt nõukoguga võrdsel
alusel vastu õigusakte paljudes valdkondades, mis on metsaga seotud, eelkõige
põllumajandus ja keskkond. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad koos vastu ka ELi
eelarve. Parlament on aidanud kujundada mitmeid õigusakte, mis mõjutavad metsi,
näiteks ühise põllumajanduspoliitika ja energiapoliitika valdkonnas (direktiivi 2009/28/
EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise kohta) muutmine –
menetlus 2016/0382 (COD)).
Euroopa Parlament on oma resolutsioonides pikka aega nõudnud, et Euroopa metsi
mõjutavad vahendid oleks paremini kooskõlastatud ja sidusad. 30. jaanuaril 1997, kui
võeti vastu resolutsioon ELi metsandusstrateegia kohta[1], kutsus Euroopa Parlament
komisjoni üles esitama ettepanekuid Euroopa metsandusstrateegia koostamiseks.
Vastuseks sellele avaldas komisjon teatise Euroopa Liidu metsastrateegia kohta
(COM(1998)0649) ja seda toetas omakorda nõukogu, kes võttis 15. detsembril 1998
vastu esimese ELi metsastrateegia.
Vastuseks aruandele ELi metsastrateegia rakendamise kohta (COM(2005)0084), mis
käsitleb aastaid 1999–2004, rõhutas parlament taas, kui tähtis see strateegia on, ja
kinnitas oma 16. veebruari 2006. aasta resolutsioonis[2] Euroopa Liidu metsastrateegia
rakendamise kohta, et toetab seda jätkuvalt. Samas resolutsioonis toetas parlament
komisjoni esitatud ELi säästva metsamajanduse tegevuskava rakendamist, soovitades
mitmeid ühtseid ja konkreetseid eesmärke ja meetmeid mitmesugustes metsadega
seotud poliitikavaldkondades. Komisjon kavandas ELi metsanduse tegevuskava
algselt viieks aastaks (2007–2011) ning selle eesmärk oli täiendava vahendina
paremini koordineerida 18 kindlaks määratud põhimeedet (COM(2006)0302).
Komisjon avaldas 1. märtsil 2010 rohelise raamatu „Metsade kaitse ja metsateave ELis:
metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks” (COM(2010)0066). Selle peale kinnitas
parlament oma 11. mai 2011. aasta resolutsioonis[3], et toetab metsandusstrateegia
muutmist, et oleks võimalik paremini lahendada kliimamuutuse põhjustatud probleeme
ning tegeleda metsade säästva majandamise ja kaitsmisega.

[1]EÜT C 55, 24.2.1997, lk 22.
[2]ELT C 290E, 29.11.2006, lk 413.
[3]ELT C 377E, 7.12.2012, lk 23.
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Komisjon esitas 20. septembril 2013 teatise pealkirjaga „Uus ELi metsastrateegia
metsade ja metsandussektori jaoks“ (COM(2013)0659), mis ei vasta mitte ainult
metsadele esitatavatele kasvavatele nõudmistele, vaid ka olulistele ühiskondlikele
ja poliitilistele muutustele. Nõukogu avaldas oma 19. mai 2014. aasta järeldustes
sellele toetust ning ka parlament toetas seda oma 28. aprilli 2015. aasta
resolutsioonis[4] teemal „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori
jaoks“. Parlament palus, et komisjon täiendaks strateegiat erimeetmeid sisaldava
tegevuskavaga ning annaks talle igal aastal aru, kuidas edeneb erimeetmete
elluviimine. Parlament rõhutas ka, et ELi metsastrateegia rakendamine peaks olema
mitmeaastane koordineeritud protsess. Parlamendi arvates tuleks esmatähtsaks
pidada metsandussektori konkurentsivõime ja kestlikkuse edendamist, nii maa- kui
ka linnapiirkondade toetamist, teadmistebaasi laiendamist, metsade kaitsmist ja
metsaökosüsteemide säilitamist, koordineerimise ja teabevahetuse parandamist ning
puidu ja muude metsasaaduste säästva kasutamise suurendamist.
Komisjon avaldas sellest tulenevalt 3. septembril 2015 töödokumendi uue ELi
metsastrateegia mitmeaastase rakenduskava kohta (SWD(2015)0164). Selles on
loetletud hulk meetmeid, mille eesmärk on tagada sidus ja koordineeritud
lähenemisviis mitmesugustele metsasektoriga seotud poliitikavaldkondadele ja
algatustele, võimaldades ka sidusrühmade osalemist. Selles mitmeaastases
kavas pakutakse raamistikku, milles võetakse arvesse kõiki uusi meetmeid
mitmesugustes valdkondades, mis on seotud metsadega. Järgmised kaheksa
prioriteetset valdkonda hõlmavad metsade säästva majandamise kolme sammast
ehk sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast mõõdet: 1) meie maa- ja
linnakogukondade toetamine; 2) metsatööstuse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse,
bioenergia ja laiema keskkonnahoidliku majanduse edendamine; 3) metsad muutuvas
kliimas; 4) metsade kaitse ja ökosüsteemi teenuste tõhustamine; 5) metsateave
ja metsade seire; 6) teadusuuringud ja innovatsioon; 7) koostöö; 8) metsad
üleilmsel tasandil. Selle lisas on esitatud 2014.–2020. aasta meetmete konkreetne
loetelu, osalejad, tegevuste ajakava ning oodatavad tulemused. Komisjon võttis
endale ka kohustuse teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt ELi
metsastrateegia raames tehtud edusammudest. Pärast mitmete seatud prioriteetide
rakendamise algetappi (2015–2017) tegi komisjon 2018. aasta detsembriks uue
ELi metsastrateegia vahehindamise (COM(2018)0811), tehes selles kokkuvõtte
mitmeaastase rakenduskava edusammudest. See peaks aitama kindlaks määrata
metsanduskava teise etapi (2018–2020) prioriteedid. Oma 15. jaanuari 2020.
aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956 (RSP)) „tunneb
[Euroopa Parlament] heameelt komisjoni kavatsuse üle võidelda ülemaailmse
metsade hävitamise vastu [,] palub tal oma meetmeid tõhustada [ja] kutsub
komisjoni üles esitama uue ambitsioonika ELi metsastrateegia, et tunnustada
asjakohaselt Euroopa metsade, metsandussektori ja kestliku metsamajandamise
olulist ja mitmeotstarbelist rolli ning valdkonnaülest tähtsust võitluses kliimamuutuste
ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu [...]“. Seda silmas pidades otsustas
parlament koostada kaks muud kui seadusandlikku algatusraportit: üks ulatuslikumate
ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks [Euroopa

[4]ELT C 346, 21.9.2016, lk 17.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2013&nu_doc=0659
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0109+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2019/2956(RSP)
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Parlamendi 16. septembri 2020. aasta resolutsioon ELi rolli kohta maailma metsade
kaitsmisel ja taastamisel (2019/2156(INI)][5], teine Euroopa metsastrateegia edasiste
sammude kohta (Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta resolutsioon Euroopa
metsastrateegia kohta – edasised sammud (2019/2157(INI)). Seoses esimese
nimetatud raportiga võttis Euroopa Parlament vastu ka seadusandliku algatusraporti
ülemaailmse raadamise kohta (Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2020. aasta
resolutsioon soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava
ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks (2020/2006(INL)).

François Nègre
04/2022

[5]Vastus komisjoni teatisele „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ (COM(2019)0352).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2156(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2157(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2006(INL)
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