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Euroopa Parlamendi resolutsioon metsade raadamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevate probleemidega toimetuleku kohta, et võidelda kliimamuutuse 
ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, milles käsitletakse toimetulekut metsade 
raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda 
kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu (KOM(2008) 0645); 

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et EL tahab piirata ülemaailmset soojenemist 2°Cga ning poole võrra 
vähendada bioloogilise mitmekesisuse kadu;

B. arvestades, et metsade raadamine annab ligikaudu 20% maailma süsihappegaasi (CO2) 
heitkogustest ja on üks peamisi bioloogilise mitmekesisuse kao põhjustajaid;

C. arvestades, et metsaraadamise ulatus on ärevusttekitav 13 miljonit hektarit aastas, millest 
suurem osa langeb troopikametsade arvele, kuid mis teataval määral toimub ka Euroopas, 
eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopas;

D. arvestades, et metsade seisundi halvenemine avaldub erinevalt ja seda on raske 
määratleda, kuid see mõjutab samuti tugevasti kliimat, bioloogilist mitmekesisust ning 
muid kaupu ja teenuseid,

1. rõhutab vajadust metsade kaitse ja säästva majandamise poliitikat paremini seostada ELi 
muude sise- ja välispoliitika valdkondadega; nõuab kvantitatiivset hinnangut selle kohta, 
millist mõju avaldavad metsadele sellised ELi poliitikad nagu energia- ja eriti biokütuste 
poliitika, põllumajandus-, säästva tootmise ja tarbimise, hanke-, kaubandus- ja 
arengukoostöö poliitika;

2. palub komisjonil esitada parlamendile ja nõukogule ettepanekud rangete ühenduse 
säästvusnõuete kehtestamiseks kogu metsadest saadavale puidule ja puidutoodetele;

3. tervitab keskkonnasäästlike riigihangete poliitikaid ning selliste vahendite edendamist 
nagu ökomärgised ja metsa sertifitseerimise kavad; nõuab kogu ELis puidutoodete 
keskkonnasäästlike riigihangete poliitikate kiiret vastuvõtmist ja rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles võtma oma riigihankepoliitika aluseks kõrged säästvusnõuded ning 
vastavalt seadma selliste nõuete osas realistlikud sihteesmärgid;

4. toetab ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames ülemaailmse metsade 
süsinikumehhanismi loomist; kutsub liikmesriike toetama oma pühendumist 
metsaraadamise peatamisele maailmas sellega, et nad eraldavad osa ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames saadud tuludest metsaraadamisest põhjustatud heitkoguste 
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vähendamiseks arenguriikides; 

5. märgib, et keskpikas ja pikas perspektiivis võiks metsaühikute kasutamine süsinikuheidete 
turul saada metsaraadamise vastase poliitikameetmestiku üheks osaks; rõhutab, et lõplik 
otsus metsaühikute saastekvootidega kauplemise süsteemis kasutusele võtmise kohta 
tuleks teha pärast kõigi võimalike rahastamismehhanismide teostatavuse põhjalikku 
analüüsimist, osapoolte Kopenhaageni konverentsi tulemuste hindamist ning 
katseprojektide põhjal tehtud järeldusi;

6. avaldab kahetsust, et pealkirjale vaatamata ei käsitleta komisjoni teatises metsade seisundi 
halvenemist; kutsub komisjoni välja töötama tegevuskavasid ja katseprojekte ning näitama 
omaenda metsanduspoliitikas kindlat tahet peatada lisaks metsade raadamisele ka nende 
seisundi halvenemine (sealhulgas Euroopa Liidus) sellega, et muule lisaks töötatakse välja 
ja juurutatakse ka nõuetekohased seiresüsteemid vajalike andmete saamiseks 
metsamuldade ja metsade biomassi kohta;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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