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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et metsade raadamine ja metsa seisundi halvenemine on globaalse soojenemise 

tähtsuselt teine põhjus ning see tekitab ligi 15 % kõigist maailma kasvuhoonegaaside 

heitkogustest1; rõhutab metsa terviklikuks ja säästvaks majandamiseks sobiva poliitika 

valimise olulisust, et see tooks nii süsinikuga seotud kui ka sellega mitteseotud kasu; 

2. tuletab meelde, et Pariisi kokkulepe nõuab kõigilt osalistelt meetmete võtmist sidujate, 

sh metsade säilitamiseks ja nende olukorra parandamiseks; 

3. märgib, et metsade raadamise ja nende seisundi halvenemise peatamine ning metsadel 

uuesti kasvada laskmine moodustaks vähemalt 30% leevendusmeetmetest, mida on vaja 

selleks, et piirata globaalset soojenemist 1,5 °C võrra2; 

4. märgib, et metsade raadamine põhjustab 11% kõigist maailma inimtekkeliste 

kasvuhoonegaaside heitkogustest, mis on rohkem, kui kõigi sõiduautode põhjustatavad 

heited kokku; 

5. kinnitab metsamajanduse tüübi olulisust troopilise piirkonna süsinikubilansi jaoks, nagu 

on rõhutatud hiljutistes dokumentides3, mis näitasid, et mitte ainult ulatuslik metsade 

raadamine, nagu enne arvati, vaid ka metsade seisundi halvendamise leebemad vormid 

on süsiniku heitkoguste oluline allikas, moodustades heitkogustest rohkem kui poole; 

6. märgib, et taasmetsastamine, olemasolevate metsade seisundi parandamine ja puukatte 

suurendamine põllumajandusmaastikel agrometsanduse kaudu esindavad ainsaid 

saadaolevaid negatiivsete heitkoguste allikaid, millel on oluline potentsiaal Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks; 

7. tunnistab, et metsakuriteod, nt ebaseaduslik metsaraie, moodustas 2016. aastal 

hinnanguliselt4 50–152 miljardit USA dollarit ning on seega 2014. aasta tasemega (30–

100 miljardit) võrreldes tõusnud ning asub maailmas keskkonnalasest kuritegevusest 

saadud tuludest esimesel kohal; märgib, et sellel on oluline roll organiseeritud 

kuritegevuse rahastamises ning et see muudab saamata tulu tõttu valitsusi, rahvusi ja 

kohalikke kogukondi oluliselt vaesemaks; 

8. tuletab meelde Bonni väljakutset5, mille eesmärk taastada 2030. aastaks 350 miljonit 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. ja Herold, M., „Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate“ (troopiliste metsade säilitamise olulisus stabiilse kliima säilitamiseks) (november 2014), 

töödokument 385, Centre for Global Development. McKinsey & Company, „Pathways to a low-carbon 

economy“ (tee vähese süsihappegaasiheitega majanduseni) (2009). McKinsey & Company, „Pathways to a low-

carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve“ (tee vähese 

süsihappegaasiheitega majanduseni: maailma kasvuhoonegaaside vähendamise kulukõvera 2. versioon) (2013). 
3 Baccini, A. jt, „Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss“ 

(troopilised metsad on süsinikuvarude suurenemise ja kao maapealsete mõõtmiste põhjal süsiniku netoheidete 

allikas) (2017). 
4 UNEP, aruanne „The Rise of Environmental Crime“ (keskkonnaalaste kuritegude kasv) (2016). 
5 Vt https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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hektarit halvenenud seisundiga ja raadatud maad võib sisse tuua umbes 170 miljardit 

USA dollarit aastas valgalade kaitse, põllumajanduskultuuride saagikuse ja 

metsasaaduste suurenemise kaudu ning siduda aastas kuni 1,7 gigatonni süsinikdioksiid-

ekvivalenti; 

9. märgib, et peale selle, et metsad on puidu, toidu- ja kiudainete oluline allikas, on need 

ka koduks 80 %-le maailma maismaa bioloogilisest mitmekesisusest, need on paljude 

ökosüsteemi teenuste peamised pakkujad ning mängivad olulist rolli maailma 

süsinikuringes; 

10. rõhutab, et sekundaarsed metsad, mis taastuvad pärast primaarsete metsade olulist 

inimese põhjustatud või looduslikku häiringut suures osas looduslikult, pakuvad 

primaarsete metsade kõrval samuti olulisi ökosüsteemi teenuseid, kohalikule 

rahvastikule elatisvahendeid ja puitu; on seisukohal, et kuna ka sekundaarsete metsade 

säilimist ohustab ebaseaduslik metsaraie, peaks metsamajanduse läbipaistvust ja 

aruandekohustust käsitlevate meetmete eesmärk olema suunatud peale primaarsete 

metsade ka sekundaarsete metsade edendamisele; 

11. märgib, et on hästi tõendatud ja ei vaidlustata, et troopikametsade muutmine 

põllumajandusmaaks, istandusteks ja muuks maakasutuseks põhjustab liigirikkuse 

märkimisväärset vähenemist, seda eriti metsale omaste liikide osas; 

12. kutsub Euroopa Komisjoni üles järgima ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas 

kohustusi, mis on võetud COP21, ÜRO metsandusfoorumi (UNFF), ÜRO bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni, metsi käsitleva New Yorgi deklaratsiooni ning kestliku 

arengu eesmärgi 15, konkreetsemalt eesmärgi 15.2 raames, mille ülesanne on 2020. 

aastaks edendada säästva majandamise rakendamist kõigi metsatüüpide suhtes, peatada 

metsade raadamine, taastada halvenenud seisundiga metsad ning suurendada oluliselt 

kogu maailma metsastamist ja taasmetsastamist; 

13. tuletab meelde, et liit on võtnud endale kohustuse järgida bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni Aichi eesmärke, mille kohaselt tuleb 2020. aastaks säilitada 17 % kogu 

elupaikadest, taastada 15 % halvenenud seisundiga ökosüsteemidest ning viia metsade 

hävitamine nullilähedasele tasemele või vähemalt vähendada seda poole võrra; 

14. tuletab meelde liidu ühiseid kohustusi vastavalt metsi käsitlevale New Yorgi 

deklaratsioonile taastada 2020. aastaks 150 miljonit hektarit halvenenud seisundiga 

maastikest ja metsamaadest ning suurendada pärast seda oluliselt üleilmse taastamise 

määra, taastades 2030. aastaks veel vähemalt 200 miljonit hektarit; 

15. kiidab heaks Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi tellitud kauaoodatud 

teostatavusuuringu avaldamise, milles käsitletakse võimalusi tõhustada ELi tegevust 

metsade raadamise vastu võitlemisel1; märgib, et selles uuringus keskendutakse 

peamiselt seitsmele metsa ohustavale põhitarbeainele (palmiõli, soja, kautšuk, veiseliha, 

mais, kakao ja kohv), ning tunnistab, et „EL on selgelt üleilmse raadamise probleemi 

osa“; 

16. on raadamise probleemi keerukusest täiesti teadlik ning rõhutab, et tähtis on leida sellele 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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üleilmne, paljude poolte kollektiivsel vastutusel põhinev lahendus; soovitab tungivalt 

seda põhimõtet kõigile puidu tarneahelas osalejatele, sh EL ja teised rahvusvahelised 

organisatsioonid, liikmesriigid, finantsasutused, tootjariikide valitsused, põlisrahvad ja 

kohalikud kogukonnad, riiklikud ja rahvusvahelised äriühingud, tarbijaühendused ja 

vabaühendused; on veendunud, et kõik need osalejad peavad raadamisega seotud 

paljude tõsiste probleemide lahendamiseks oma jõupingutused kooskõlastama; 

17. kiidab heaks, et paljud erasektori osalejad (kes on sageli EList) on lubanud raadamise 

oma tarneahelatest ja investeeringutest kõrvaldada; märgib samas, et EL peab toetama 

erasektori jõupingutusi strateegiate ja asjakohaste meetmete kaudu, luues kõigile 

äriühingutele ühise lähtepunkti ja ühtsed võimalused; on arvamusel, et see aitab kaasa 

kohustuste võtmisele, loob usaldust ja sunnib äriühinguid oma kohustuste eest rohkem 

vastutama; 

18. märgib avaliku arutelu käivitamist puidumääruse kohaldamisala tootevaliku kohta; on 

seisukohal, et määruse kohaldamisala tootevalikut piirava valiku tegemise küsimustikud 

ei ole õigustatud, kuna määruse praeguses kohaldamisalas toimub palju ebaseaduslikku 

kauplemist; märgib Euroopa Puiduühenduse eelisseisundit puidumääruse kohaldamisala 

laiendamisel kõigile puidutoodetele; 

19. märgib, et ELi puidumääruse 2016. aasta läbivaatamisel (SWD(2016)0034) ei olnud 

võimalik hinnata, kas liikmesriikide poolt sätestatud sanktsioonid on tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad, kuna siiani rakendatud karistuste arv on olnud väga 

väike; seab küsimuse alla asjaolu, et mõned liikmesriigid on määratud sanktsioonide 

jaoks rakendanud kriteeriumit „riiklikud majandustingimused“, kuna kuriteol on 

rahvusvaheline aspekt ja see on keskkonnakuritegude hulgas maailmas esikohal; 

20. märgib ära avastuse, et metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 

puidukaubanduse (FLEGT) ekspordilitsentsid võimaldavad ebaseaduslikult saadud 

puitu segada seadusliku puiduga ning sellist puitu võidakse seega ELi puidumääruse 

kohaselt ELi eksportida1; 

21. kutsub Euroopa Komisjoni üles uuendama ELi puidumäärust, et käsitleda 

konfliktipiirkondadest pärit puitu, ning soovitama jõustamise tugevdamiseks 

üksikasjalikumaid riskimaandamise meetmeid, sh konfliktipiirkondadest või suurema 

riskiga piirkondadest importivate osalejate hoolsuskohustuse suurendamine, tarnijatega 

sõlmitud lepingutesse altkäemaksuvastaste tingimuste lisamine, korruptsioonivastaste 

sätete, auditeeritud finantsaruannete ja korruptsioonivastaste auditite rakendamine; 

22. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles ELi puidumäärust täielikult rakendama 

ja jõustama ning soovib, et puidumäärus hõlmaks kõiki tooteid, mis on või mida tehakse 

puidust ning mis sisaldavad puitu või võivad seda sisaldada; rõhutab vajadust piisavate 

ja tõhusate kontrollide järele, sh keerukate tarneahelate ja töötlevatest riikidest tehtavate 

importide osas, ning kutsub üles võtma kasutusele jõulised ja hoiatavad sanktsioonid 

                                                 
1 Keskkonnauurimisameti (EIA) ja Indoneesia Metsade Seirevõrgu (Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan/JPIK) 2014. aasta kuritegude soodustamise aruande kohaselt tegelevad mõned puidu õiguspärasuse 

kontrollimise süsteemide litsentsitud äriühingud „puidupesuga“, mis tähendab ebaseaduslikult saadud puidu 

segamist seadusliku puiduga. Praegu võidakse sellist puitu eksportida ELi FLEGTi litsentsiga puiduna. Vt 

http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, esmane allikas: 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
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kõigile majandusosalejatele, kuna tegemist on rahvusvahelise kuriteoga, mis toodab 

keskkonnaalaste kuritegude hulgas suurimaid tulusid; 

23. märgib kogukondliku metsamajanduse ja kollektiivse tavapärase omandiõiguse 

mudelite olemasolu, mis võivad kaasa tuua palju hüvesid1, sh metsaalade ja 

saadaolevate veeressursside laienemine, ebaseadusliku metsaraie vähenemine puidule 

juurdepääsu selgete eeskirjade sisseseadmise kaudu ning jõuline metsaseire süsteem; 

paneb ette, et kogukondliku metsamajanduse õigusraamistiku arendamiseks on vaja 

rohkem uuringuid ja toetust; 

24. rõhutab, et inimeste omandiõiguse tunnustamist näiteks põhiseaduse kaudu praktikas 

tingimata ei rakendata2 ning et EL peaks seega tegema aktiivset seiret, et tagada 

omandiõiguse austamine vabatahtlike partnerluslepingute ja ELi arengumeetmete 

rahastamise üksikjuhtumite puhul; 

25. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni aruanne läbipaistvusdirektiivi (2013/50/EL) 

toimimise kohta, millega sätestatakse avalikustamisnõue valitsustele tehtavate maksete 

kohta noteeritud ja suurte noteerimata äriühingute poolt, mis tegelevad 

kaevandustööstuse ning primaarsete (looduslike ja poollooduslike) metsade raiega, tuleb 

parlamendile ja nõukogule esitada 27. novembriks 2018; märgib veel, et sellele 

aruandele on vaja lisada seadusandlik ettepanek; võimaliku ülevaatuse valguses kutsub 

Euroopa Komisjoni üles kaaluma kohustuse laiendamist teistele metsi mõjutavatele 

tööstussektoritele ja muudele metsadele peale primaarsete; 

26. nõuab, et EL järgiks võetud kohustust kiirendada käimasolevaid läbirääkimisi FLEGTi 

vabatahtlike partnerluslepingute üle; rõhutab vajadust tagada, et korruptsiooni või 

ebaseaduslikul teel antud metsaraieload ei ole ühegi lepingu ega õigusnormiga 

seadustatud, et tagatud on nende lepingute kooskõla rahvusvahelise õiguse ning 

keskkonnakaitse, inimõiguste ja kestliku arengu valdkonnas võetud kohustustega, et 

nendega kaasneksid piisavad meetmed metsade kaitseks ja säästvaks majandamiseks, 

sealhulgas kohalike elanike ja põlisrahvaste õiguste kaitseks nende omandiõiguste ja 

tavaõiguste tunnustamise kaudu, ning et need käsitleks puidutoodete üleilmse 

kaubandusega seotud probleeme, näiteks konfliktipiirkondadest pärit puit ja 

ümbertöödeldav puit; 

27. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles kooskõlastama rahastajate 

tegevuspõhimõtteid ja tagama, et nende kaudu tehtavat arengumeetmete rahastamist ei 

kasutataks puutumatute troopikametsade üha laialdasema tööstusliku raie toetamiseks; 

kutsub üles mis tahes projekti rahastuse peatamisele, kui tehakse tõendatud väide sellise 

metsaraie kohta, kuni see väide ümber lükatakse või rakendatakse parandusmeetmeid; 

28. kutsub ELi üles toetama metsarikaste arengumaade algatusi, mille eesmärk on 

tasakaalustada põllumajandustavade ja kaevandustegevuse piiramatut laienemist, mis on 

negatiivselt mõjutanud metsamajandust ning põlisrahvaste elatusvahendeid ja 

                                                 
1 Nepali näide, mille on esitanud ClientEarth, vt https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-

community-forests-in-nepal/ 
2 Hiljutine juhtum (rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi rahastatud projekt WaTER) käsitles Keenia 

põlisrahvaste Ogieki ja Sengweri hõimude omandiõiguste rikkumist, kuigi põhiseadus (konkreetselt selle artikli 

63 lõike 2 punkt d) ja 2016. aasta kogukonnamaa seadus tunnustasid nende õigust maale. 
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kultuurilist rikkust, sotsiaalset stabiilsust ja põllumajandustootjate toiduga 

isevarustamist; 

29. märgib, et FLEGT peaks võitlema raadamise aluseks olevate põhjustega tootjariikides, 

mis hõlmavad maa omandiõigusega seotud ebakindlust ning nõrka õiguskaitset ja 

majandamist; 

30. kutsub ELi üles oma dialoogis metsarikaste arengumaadega tõstatama vajadust võtta 

kasutusele piisavad hüvitusskeemid ja programmid kohalike kogukondade jaoks, kes on 

sunniviisiliselt ümber asustatud ning ilma jäetud nende maast ja ressurssidest, samuti 

olukordades, kus ei saadud nende vaba, eelnevat ja teadlikku nõusolekut; 

31. nõuab, et EL koostaks vabatahtlike partnerluslepingute täiendusena selliste lepingute 

järelevalvet käsitlevad õigusaktid, mis hõlmavad nii äriühinguid kui ka 

finantseerimisasutusi ja milles järgitakse ELi puidumääruse põhimõtteid, ning vaataks 

üle olemasolevate vabatahtlike partnerluslepingute toimimise praktikas, tagamaks, et 

riigi puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi ühishindamine toimiks nii, nagu 

vabatahtlikus partnerluslepingus on kirjeldatud, ja et saaks välistada puidupesu; märgib 

murega, et kuigi EL on õiguslikult reguleerinud puidu, kala ja konfliktipiirkonnast pärit 

mineraalide tarneahelaid, ei ole liidus seni reguleeritud ühegi metsi ohustava 

põllumajandustoorme tarneahelat; nõuab, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 

kiirendaksid puidumääruse rakendamist, et oleks võimalik selle tulemuslikkust paremini 

hinnata; 

32. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles arendama välja menetluse, mis 

käivitatakse vabatahtliku partnerluslepingu osalejariigis puhkeva konflikti järel ja mis 

hõlmaks sõltumatu toimkonna nimetamist, mille ülesanne oleks hinnata 

konfliktipiirkonnast pärit puidu riski ja vajadust vabatahtlik partnerlusleping peatada 

igas läbirääkimiste etapis, kui on tõendeid, et puidukaubanduse tulud konfliktile kaasa 

aitavad; 

33. palub Euroopa Komisjonil tagada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kooskõla teiste 

ELi poliitikavaldkondadega ja suurendada nende vahelist koostoimet ning tagada eri 

valdkondade poliitika elluviimine kooskõlas programmidega, mille eesmärk on võitlus 

metsaraadamisega arengumaades, sealhulgas REDD+; kutsub Euroopa Komisjoni üles 

tagama, et ELi tulevase toidu- ja põllumajanduspoliitika otsese või kaudse toetuse 

hulgast eemaldataks metsa ohustavate põhitarbeainete importimine; kutsub Euroopa 

Komisjoni üles ergutama agrometsanduse ja taasmetsastamise praktikate 

suurendamisest, kui see on asjakohane; palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada, et metsaraadamisega seotud keskkonnaprobleeme käsitletaks ka seostatuna ELi 

bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga aastani 2020, mis peaks olema liidu sellealase 

välistegevuse lahutamatu osa; 

34. on seisukohal, et kaardistamine, sh satelliitide ja georuumiliste tehnoloogiate abil, on 

metsamajanduse läbipaistvuse ja aruandekohustuse tagamiseks ning metsastamise, 

taasmetsastamise ja ökoloogiliste koridoride loomise suunatud strateegiate 

kehtestamiseks esmatähtis; kutsub seetõttu Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles 

pakkuma metsarikastele arengumaadele tehnilist ja rahalist abi, et soodustada nende 

metsade põhjalikku kaardistamist ning toetada vabaühenduste, metsamajanduse 

organisatsioonide, teadlaste ja kohalike ekspertide poolt ühiselt tehtavaid 
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kaardistamisprojekte; 

35. märgib, et rohkem kui pool toodetud ja üleilmsele turule eksporditud põhitarbeainetest 

on ebaseaduslikust metsaraiest saadud tooted1 ning et rohkem kui 80 % kogu 

metsaraiest põhjustab põllumajanduse laienemine, nii kaubanduslikul kui ka elatuslikul 

eesmärgil2; märgib, et raadamise ja metsade seisundi halvenemise olulised põhjused on 

ka ELi sööda ja valgu (nt soja) importimine liha laialdase tarbimise tõttu, nagu kinnitas 

hiljutine uuring, kakao ja palmiõli importimine, rahastuse voog raadamist ja metsade 

seisundi halvendamist põhjustavatesse sektoritesse, biokütuste tarbimine ning kasvav 

nõudlus metsa biomassi ja puidu järele (sh energia saamiseks)3; 

36. nõuab, et EL kehtestaks siduva õigusraamistiku, mille abil tagada kõigi 

põllumajandustoorme importijate tarneahelate jälgitavus kuni tooraine allikani; märgib, 

et põhitarbeainete päritolu uurimiseks saab kasutada uusi tehnoloogiaid, nt plokiahela 

tehnoloogiat, ja rõhutab, et seda saab praktikas kasutada põhitarbeainete päritolu kohta 

läbipaistvuse suurendamiseks ning tarneahelatest metsade seisundi halvendamise ja 

raadamise kaotamiseks; 

37. kutsub Euroopa Komisjoni üles arendama välja sertimissüsteeme raadamist vältides 

kestlikult toodetud toodete sisenemiseks ELi turule; 

38. tunnistab palmiõli osas praeguste sertifitseerimiskavade soodsat mõju, kuid täheldab 

kahetsusega, et ei RSPO, ISPO, MSPO ega ka kõik teised suuremad tunnustatud 

sertifitseerimiskavad ei takista tulemuslikult neis osalejaid vihmametsi või turbaalasid 

palmiistandusteks muutmast; on seepärast seisukohal, et nimetatud suured 

sertifitseerimiskavad ei piira tulemuslikult istanduste rajamisel ja ekspluateerimisel 

tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning järelikult ei ole need suuri metsa- ja 

turbamaatulekahjusid ära hoidnud; palub Euroopa Komisjonil tagada nimetatud 

sertifitseerimiskavade sõltumatu auditeerimine ja järelevalve, kindlustamaks, et ELi 

turule lastav palmiõli vastaks kõigile vajalikele normidele ja oleks säästvalt toodetud; 

märgib, et palmiõli sektori säästvuse küsimust ei saa lahendada üksnes vabatahtlike 

meetmete ja tegevuspoliitikate abil, vaid palmiõli ettevõtetele tuleb kehtestada ka 

siduvad eeskirjad ja kohustuslik sertifitseerimiskava; 

39. tuletab meelde oma 4. aprilli 2017. aasta resolutsiooni palmiõli ja vihmametsade 

hävitamise kohta4, kus on tunnistatud, et 73 % maailmas hävitatavatest metsadest 

lähevad raadamisele põllumajandusmaa saamiseks ning 40 % maailmas raadatud 

metsadest muudetakse suurteks monokultuurseteks õlipalmiistandusteks ning et EL on 

                                                 
1 Forest Trendsi aruandeseeria (2014): „Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and 

Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations“ (Tarbekaubad ja 

metsaraadamine. Analüüs ebaseaduslikkuse ulatuse ja loomuse kohta metsa muutmisel põllumajandus- ja 

puiduistandusteks), 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega võitlemine: ELi meede aastal 2017 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Teostatavusuuring, milles käsitletakse võimalusi tõhustada ELi tegevust metsade raadamise vastu võitlemisel 

(Euroopa Komisjon) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0098. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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metsaraadamise tagajärjel toodetud saaduste suurimportija; tuletab meelde ka oma 

muudatusi taastuvallikatest toodetud elektrienergia direktiivile, mis lõpetab 2021. 

aastaks järk-järgult stiimulite jagamise palmiõli kasutamiseks transpordikütustes; 

40. kutsub Euroopa Komisjoni üles oma eelmainitud palmiõli ja vihmametsade hävitamist 

käsitleva resolutsiooni osas võtma järelmeetmeid, võttes ELi turule siseneva palmiõli ja 

seda sisaldavate toodete jaoks kasutusele kestlikkuse kriteeriumid ja eripärase 

sertimissüsteemi ning parandades imporditud palmiõli jälgitavust; 

41. nõuab, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, tegutseksid 

selle nimel, et võtta endale kogu ELi hõlmav kohustus hankida 2020. aastaks üksnes 

säästvalt toodetud palmiõli ning muu hulgas allkirjastaksid ja rakendaksid selleks 

Amsterdami deklaratsiooni „Teeme lõpu Euroopa riikide põllumajandustoorme 

tarneahelatest tingitud metsaraadamisele“, samuti tegutseksid kogu tööstust hõlmava 

kohustuse kehtestamise nimel, sealhulgas allkirjastades ja rakendades Amsterdami 

deklaratsiooni, millega toetatakse täiel määral säästva palmiõli tarneahela saavutamist 

aastaks 2020; 

42. on seisukohal, et raadamise peatamiseks tehtavad jõupingutused peavad hõlmama 

olemasolevate põllumaade tõhusaima kasutamise toetamist, mida tuleks rakendada 

kooskõlas aruka küla lähenemisega; tunnustab, et agroökoloogilistel praktikatel on 

tugev potentsiaal ökosüsteemi funktsioonide ja taastuvuse maksimeerimiseks 

mitmekesiste segataimede istutamise, agrometsanduse ja permakultuuri tehnikate 

kaudu, mis on olulised ka palmiõli, kakao ja kautšukiga seotud probleemide jaoks ning 

põhjustavad ka positiivseid sotsiaalseid mõjusid, tootmise ja tootlikkuse 

mitmekesistamist ilma metsa maakasutuse edasise muutmiseta; 

43. kutsub ELi üles tagama, et kehtestatud meetmed ja õigusraamistik ei põhjustaks 

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele põhjendamatut koormat ega takistaks 

nende juurdepääsu turgudele ja rahvusvahelisele kaubandusele; 

44. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon näitaks üles poliitilist tahet ja juhtrolli, et 

koostada võimalikult kiiresti ja võimaluse korral enne praeguse Euroopa Komisjoni 

volituste lõppemist sisukas ELi tegevuskava raadamise ja metsade seisundi halvenemise 

küsimuses, mis hõlmab konkreetseid reguleerivaid meetmeid, tagamaks, et ükski ELiga 

seotud tarneahel ega finantstehing ei põhjusta raadamist, metsade seisundi halvenemist 

ega inimõiguste rikkumist arengumaades; 

45. kutsub üles selliseks seadusandlikuks tegevuseks, mis hõlmaks kohustuslikku 

hoolsuskohustust ettevõtjate ahelale, kes kasutavad metsa ohustavaid põhitarbeaineid, 

ning finantseerimisasutuste kohustust võtta meetmeid rahaliste investeeringute 

põhjustatud raadamise riski kaotamiseks; 

46. rõhutab, et liidu kaubandusläbirääkimised peaksid ühilduma liidu kohustusega 

vähendada raadamist ja metsade seisundi halvenemist ning suurendada metsade 

süsinikuvarusid arengumaades; 

47. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles täielikult kasutama olemasolevaid 

diplomaatilisi ja institutsioonilisi menetlusi ja dialooge, et julgustada märkimisväärset 

kogust troopikametsade puitu töötlevaid ja/või importivaid (ja eriti ELi eksportivaid) 
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riike, nagu Hiina ja Vietnam, kehtestama tõhusad õigusnormid, mis keelaks 

ebaseaduslikult saadud puidu importimise ja nõuaks ettevõtjatelt järgima 

hoolsuskohustust, mis oleks võrreldav ELi puidumääruse nõuetega. 
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