
 

AD\1051206ET.doc  PE544.346v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

  

 EUROOPA PARLAMENT 2014–2019 

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
 

2014/2223(INI) 

24.2.2015 

ARVAMUS 

Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

ELi uue metsastrateegia kohta metsade ja metsandussektori jaoks 

(2014/2223(INI)) 

Arvamuse koostaja: Marek Józef Gróbarczyk 

 



 

PE544.346v02-00 2/6 AD\1051206ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1051206ET.doc 3/6 PE544.346v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu 

arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et metsanduse eest vastutavad üksnes liikmesriigid, et tuleb järgida 

subsidiaarsuse põhimõtet, võtta arvesse liikmesriikide piirkondlikke iseärasusi, 

omandisuhete struktuuri ja prioriteete, ning selleks et tagada omandipõhimõtted ja 

turuvabadus metsa väärtusahelas osalejatele, peaks EL hoiduma metsi ja puidutooteid 

puudutavate uute turupiirangute kehtestamisest; 

2. tunneb heameelt selle üle, et võeti vastu uus komisjoni teatis uue ELi metsastrateegia 

kohta (COM(2013)0659), sest see strateegia loob raamistiku liikmesriikide kooskõlastatud 

tegevusele metsade säästva majandamise edendamisel ning nende mitmeotstarbelise rolli 

rakendamisel majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonna seisukohast; 

3. on arvamusel, et kuna metsad on oma olemuselt ja suuruselt erinevad, tuleks strateegias 

arvestada seda, et mõnes liikmesriigis katab mets üle poole territooriumist; 

4. rõhutab, et kuna osa liidu suurimast biomassivarust asub kõige hõredama asustusega ja 

kõige kõrvalisemates piirkondades, on hädavajalik, et strateegias võetaks täielikult arvesse 

ka nende hõredama asustusega piirkondade eripärasid; 

5. tunnistab, et ELi roll on toetada liikmesriikide meetmeid aktiivse, mitmeotstarbelise ja 

säästva metsamajanduse saavutamiseks, sealhulgas eri metsaliikide majandamine, ning 

tugevdada koostööd selliste kasvavate piiriüleste ohtude tõrjumisel nagu metsatulekahjud, 

ebaseaduslik raie, ebaseaduslik puiduimport ja kahjurid; rõhutab vajadust tagada ühtsus 

kõigi ELi poliitikameetmete metsa puudutavates küsimustes, eriti sellistes, mis on seotud 

põllumajanduse, kliima, bioloogilise mitmekesisuse, taastuvenergia, vee, pinnase, tööstuse 

ja konkurentsivõime, teadusuuringute ja innovatsiooni ning ressursitõhususega; sellega 

seoses rõhutab Natura 2000 alade tähtsust, kus tänu sealsetele erakordsetele 

loodusvaradele on võimalik pidevalt pakkuda keskkonna ja kultuuri mõttes kvaliteetseid 

tooteid ja teenuseid; 

6. on arvamusel, et uue metsandusstrateegia rakendamine peaks kompenseerima 

konkreetsete metsapoliitika sätete puudumise ELi lepingus, austades samas liikmesriikide 

pädevusi sel alal, ning peaks tagama ELi ja liikmesriikide poliitika kooskõla 

metsandussektori küsimustes rahvusvahelisel tasandil; 

7. rõhutab komisjoni tähtsat osa ELi ja liikmesriikide ekspertide vahel varajase ja jätkuva 

dialoogi tagamisel ning kõigi asjaomaste sidusrühmade kaasamisel, et hõlbustada metsa 

käsitleva poliitika ühtset kujundamist; 

8. toetab liikmesriikide lubadust rakendada säästvat metsamajandust kooskõlas konverentsi 

Forest Europe kriteeriumide ja näitajatega, mis on Euroopa praeguse metsapoliitika 

raamistiku üks põhielemente; 

9. tunneb heameelt säästvuse kolme (majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise) alussamba 
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esikohale seadmise üle, kuna need loovad tugeva aluse metsade olulise rolli ja 

ressursitõhususe toetamiseks, konkurentsivõime tõstmiseks, tööhõive suurendamiseks 

ning metsanduse ja metsatööstuse osatähtsuse tugevdamiseks ning ökoloogilise ringluse 

säilitamiseks keskkonnahoidlikus majanduses; tunnustab selle rolli ühiskonnas kodanike 

tervise seisukohast; 

10. tuletab meelde, et komisjoni andmete kohaselt oli 2009. aasta biomajanduse käive 

hinnanguliselt üle 2 triljoni euro, pakkudes 20 miljonit töökohta ning moodustades ELi 

kogu tööhõivest 9 %; märgib, et iga raamprogrammi Horisont 2020 raames biomajanduse 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritud euro loob umbes 10 eurot lisaväärtust; 

rõhutab, et metsadel on biomajanduses nüüd ja tulevikus oluline osa; 

11. on seisukohal, et ELi metsastrateegias sisalduv eesmärk suurendada metsade ja 

metsandussektori panust maaelu arengusse, bioloogilisse mitmekesisusse, jätkusuutlikku 

majanduskasvu ja töökohtade loomisse peab täiel määral arvestama metsade pakutavaid 

majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja ökoloogilisi kaupu ja teenuseid, sealhulgas 

puhke- ja turismiteenuseid, ning eelkõige hästi majandatud metsade ja puidul põhinevate 

materjalide tähtsust CO2 heitkoguste vähendamisel, CO2 säilitamisel ja liikumisel 

biomajanduse suunas, mis on ELi kliimapoliitika tähtsad osad; 

12. tuletab meelde, et metsa biomass on väga tähtis taastuvenergia allikas, ning märgib, et 

Euroopa metsad neelavad ja seovad praegu ligi 10 % ELi süsinikdioksiidi heitkogustest 

ning aitavad seega märgatavalt kliimamuutusi leevendada; 

13. leiab, et tuleks julgustada naftapõhise või soojusmahuka tooraine asendamist puidu ja 

raietoodetega kooskõlas teadusuuringute ja tehnoloogia arenguga, sest see võimaldaks 

veelgi enam leevendada kliimamuutusi ja luua töökohti; 

14. rõhutab vajadust viia läbi kõigi metsapõhiste tööstuste väärtusahelaid mõjutavate ELi 

õigusaktide kulude hindamine, et kaotada igasugune tarbetu ja koormav bürokraatia ning 

luua raamistik, mis võimaldab tõsta jätkusuutlikul moel tööstuse pikaajalist 

konkurentsivõimet, ning samuti toetada põhimõtet, et metsandussektorit ja metsapõhiste 

tööstuste väärtusahelaid mõjutavaid seadusandlikke ettepanekuid tuleks põhjalikult 

hinnata mõjuhinnangu abil; 

15. arvab, et ELi metsastrateegiat on võimalik paremini rakendada, kui seda toetab asjakohane 

kooskõlastus praegu kättesaadava või tulevase ELi rahastusega, sealhulgas EAFRD; 

16. märgib, et Copernicuse programmi ja teiste Euroopa tasandi kosmosealgatuste kaudu on 

kättesaadavad teave ja seireressursid, ning soovitab kasutada selliseid ressursse ja 

vahendeid rohkem; 

17. on arvamusel, et puidu mitmekülgsema kasutamise toetamine peaks käima käsikäes 

investeeringutega noortele suunatud haridussüsteemidesse ning olemasolevate 

ehitusvaldkonna töötajate koolitamisega, et suurendada nende teadlikkust puidu 

kasutamisega loodud võimalustest ja anda neile vajalikud oskused; 

18. tervitab Euroopa metsateabesüsteemi loomist, et toetada metsaalaste andmete, parimate 

tavade ja olemasolevate teadmiste jagamist liikmesriikide vahel; tunnistab, et metsade 
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mitmeotstarbelise rolli ja metsaressursside kohta andmete ja teabe kogumine 

liikmesriikide andmebaasidest tuleb sektorile kasuks, ning kutsub komisjoni üles toetama 

selle liitmist Euroopa andmeplatvormiga; tunneb heameelt eeliste üle, mida annab 

metsaalaste parimate tavade ja olemasolevate teadmiste jagamine liikmesriikide vahel, ent 

rõhutab, et selline tegevus ei tohi anda põhjust nõuda rohkem eelarvevahendeid; 

19. rõhutab, et metsandussektori pikaajaline konkurentsivõime saavutatakse üksnes 

kvalifitseeritud tööjõuga; märgib, et praegu annab sektor tööd rohkem kui 3 miljonile 

Euroopa kodanikule; on seisukohal, et ELi metsastrateegia peaks looma tingimused, tänu 

millele ELil oleksid asjakohased koolitusvõimalused ja tööjõud, kes on täielikult teadlik 

metsasektori praegustest ülesannetest ja ohtudest, aga ka metsamajandamisele omastest 

ohutuseeskirjadest; 

20. rõhutab tuge, mida ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni raamprogrammid 

võivad anda aruka ja jätkusuutliku kasvu, suurema lisandväärtusega toodete, puhtama 

tehnoloogia ja tehnoloogia kõrge astme väljatöötamisel, eriti rafineeritud biokütuste ja 

puidust tööstushoonete, aga ka auto- ja tekstiilitööstuse puhul, unustamata samal ajal neid 

traditsioonilisi väärtuslikke kasutusviise, millel on endiselt tohutu kasvupotentsiaal, 

näiteks puidu kasutamine ehitamisel ja pakkimisel. 
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