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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks komisjoni rohelise raamatu „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade 
ettevalmistamine kliimamuutusteks”; rõhutab tihedat seost metsanduse ja põllumajanduse 
vahel, mida nimetatud nähtus oluliselt mõjutab; on arvamusel, et ELi metsanduse 
strateegiat tuleks tugevdada, kuna eesmärk on muuta metsade majandamine ja säilitamine 
paremaks, mistõttu peaks kõnealuse strateegiaga keskenduma nii metsade kaitsmisele kui 
ka puiduressursside säästvale kasutamisele, kuna metsad pakuvad lahendust 
kliimamuutustele ja uutele probleemidele ning sellise strateegia eesmärk peaks olema 
kõrgetasemeline vastupanuvõime saavutamine;

2. rõhutab, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele peaks metsanduse strateegia jääma 
peamiselt liikmesriikide vastutusalasse, millele lisandub Euroopa Liidu toetus; rõhutab 
vajadust võtta meetmeid asjakohasel kohalikul, piirkondlikul, liikmesriigi või ELi 
tasandil; rõhutab, et selline strateegia raamistik suurendaks siseriiklike ja ühenduse 
meetmete koordineerimist ning tugevdaks Euroopa Liidu mainet rahvusvahelistes 
läbirääkimistes kliimamuutustega võitlemise üle;

3. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks võtma meetmeid, et toetada, koordineerida ja 
täiendada liikmesriikide metsandust käsitlevaid poliitilisi algatusi, võttes arvesse 
piirkondade erinevaid olukordi; eesmärk oleks tagada metsade jätkusuutlik areng ning 
aidata kaasa Euroopa kodanike elukvaliteedi paranemisele ja maapiirkondade arengu 
edendamisele, koondades ühtsesse raamistikku kõik majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja 
keskkonnaalased hüved ja teenused, mida metsad pakuvad;

4. märgib, et kliimamuutus avaldab erinevat mõju erinevatele Euroopa metsaliikidele, 
mistõttu tuleb kohanemis- ja leevendamisstrateegiad välja töötada piirkondlikul või 
kohalikul tasandil, kuid sellisel juhul, kus ühenduse meetmetel on selge lisandväärtus, 
tuleks meetmeid koordineerida ELi tasandil; on seisukohal, et kõnealustes strateegiates 
tuleks võtta arvesse metsanduse olukorda erinevates piirkondades ning eriti tuleks arvesse 
võtta Põhja- ja Lõuna-Euroopa metsakeskkondade erinevaid võimalusi ja ohte;

5. märgib, et Euroopa metsad katavad 45% Euroopa Liidu pindalast, samuti annavad metsad 
koos peamiste metsatööstustega tööd ligikaudu 2,5 miljonile inimesele ning toodavad 300 
miljardi euro suurust käivet, et metsad ei ole hädavajalikud ainult keskkonna seisukohalt, 
vaid aitavad kaasa ka sotsiaal- ja majandusvaldkonna eesmärkide saavutamisele, näiteks 
tootes puitu, parandades üldist elukeskkonda ning kaitstes põllukultuure ja arenevaid 
maapiirkondi, ning et metsad ei ole ainult maakogukondade, vaid ka rahvamajanduse suur 
sissetulekuallikas, kuna tulu toodetakse puidu jätkusuutliku ülestöötamise ning 
metsanduse, jahipidamise, kalastamise, turismi ja marjakorjamisega seotud tegevuste teel, 
ning märgib, et metsad on olulised ka tulekahjude ning põua, kõrbestumise ja 
mullaerosiooni ärahoidmisel;

6. on seisukohal, et metsandus on põllumajandusega tihedalt seotud, sest Euroopas on valdav 
enamik metsaomanikke ühtlasi põllumajandustootjad; tunnistab siiski, et metsandus on 
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iseseisev maamajanduse haru, eriti piirkondades, kuhu ei ulatu põllumajandus või mis on 
eriti väärtuslikud looduskaitse või vaba aja veetmise seisukohast;

7. rõhutab, et kuna metsandust käsitlevad õigusaktid mõjutavad miljoneid 
väikemetsaomanikke, peaks metsapoliitika omanike omandiõiguse austamise alati 
tasakaalustama avalike hüvede pakkumise nõudega;

8. on arvamusel, et põllumajandust ja metsandust saab panna toimima ühtse tervikuna, kuigi 
tootmisega seotud aspektid on väga olulised, ei ole nad vastuolus metsade kaitsmisega ega 
muude nendest tulenevate eelistega, ning et väga oluline on leida kahe sektori vahel õige 
tasakaal ning tagada nende vaheline koostöö, näiteks jagades olemasolevaid rahalisi 
vahendeid tõhusamalt; rõhutab, et metsade kaitsmine täidab mitut poliitilist eesmärki;
märgib, et enamikku metsandusega seotud Euroopa Liidu meetmetest rahastatakse ühise 
põllumajanduspoliitika teisest sambast, mistõttu tuleb ELi põllumajanduse rahastamist 
jätkata vähemalt samal tasemel, samal ajal on selles valdkonnas vajalik leida ka muid 
vahendeid;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et metsad kujutavad endast põhilist süsinikdioksiidi sidujat 
ning mängivad väga olulist rolli võitluses kliimamuutuste vastu; seepärast peab väga 
oluliseks, et Euroopa Liit käivitaks ühise strateegia võitluseks metsi kahjustavate tegurite 
vastu, nagu metsatulekahjud ja õhusaaste;

10. märgib, et põllumajanduse ja metsade ökosüsteemid on kliimamuutuste ees tundlikud, 
mille kohta on arvuliselt, sageduselt, tõsiduselt ja intensiivsuselt kasvav tõendite hulk, 
kuna metsadele tekitatakse kahju metsatulekahjude ja kahjurite ning tohutute ja 
kontrollimatute raiete näol paljudes kohtades maailmas; märgib siiski, et uuringu 
„Euroopa metsade seisund 2007. aastal” kohaselt on metsadega kaetud ala Euroopas 
viimase 15 aasta jooksul suurenenud ligikaudu 13 miljoni hektari võrra; juhib tähelepanu 
asjaolule, et metsadel on oluline roll vooluveekogude vooluhulga reguleerimisel, vee 
kvaliteedi tagamisel, veeallikate kaitsmisel, maastikukaitsel, mullaviljakuse säilitamisel 
ning erosiooni (eriti mägipiirkondades) ja kõrbestumise (eriti kuivades piirkondades) 
takistamisel, mis on kõik põllumajanduse seisukohast olulised aspektid;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et liigirohkus on põllumajanduse säilitamise ja arengu 
seisukohalt ülioluline ning et metsad etendavad bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel 
esmatähtsat rolli; rõhutab, et metsade ökosüsteemide tagatavat bioloogilist mitmekesisust 
ja nende täidetavaid ökoloogilisi funktsioone võib käsitleda kui inimpärandi osa;

12. rõhutab, et ELi 1998. aasta metsandusstrateegia ja 2006. aasta metsanduse tegevuskava 
tuleks ajakohastada, et need hõlmaksid kliimamuutuste probleeme ja laiemaid metsade 
kaitse küsimusi;

13. on arvamusel, et metsade aktiivne majandamine on oluline, kuna sellega panustatakse ELi 
2020. aasta strateegiasse ning selle põhielementi, milleks on majanduskasvu ja töökohtade 
loomine, ning ELi energiastrateegiasse, ning et metsade suurt potentsiaali taastuva 
energiaallikana ning loomulikult taastuvate materjalide allikana kasutatakse praegu liiga 
vähe; seda arvesse võttes pooldab komisjoni algatust, mille eesmärk on innustada avalikku 
arutelu põllumajanduse ja metsanduse rolli üle kliimamuutustega seotud eesmärkide 
täitmisel;
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14. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid selle kohta, kuidas optimeerida 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist nende toodete ja ehitusmaterjalide asendamise 
abil, mille tootmine põhjustab suurt süsinikdioksiidiheidet, ning kuidas optimeerida 
süsinikdioksiidi kõrvaldamist puidu suurema kasutamise abil; on seisukohal, et metsade 
kaasamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi võimaldab metsandussektoril anda 
maksimaalse panuse võitlusse kliimamuutustega, andes metsandusele juurepääsu CO2-
krediidi turumehhanismidele;

15. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon peab kiiresti tegelema ebakõladega metsandust ja 
põllumajanduspoliitikat mõjutavate õigusaktide eesmärkide vahel; nõuab sidusust ELi eri 
poliitikavaldkondade vahel – eriti metsandus- ja põllumajanduspoliitika, aga ka 
taastuvenergiat, bioloogilist mitmekesisust, tööstust, teadustegevust ja Euroopa 2020. 
aasta strateegiat käsitleva poliitika vahel;

16. tuletab meelde, et põllumajandustootjad aitavad suurendada metsaressursse, istutades 
puid, luues agrometsandussüsteeme, istutades metsa degradeerunud või efektiivseks 
põllumajanduseks sobimatutele maadele, rajades konkreetseid kaitsesüsteeme ja tehes 
kindlaks vastupidavaid liike; on arvamusel, et Euroopa Liit peab jätkama metsaistutamise 
toetamist riiklike maaelu arengu programmide raames, kandes samal ajal hoolt, et need 
algatused ei häiri turgu;

17. on seisukohal, et metsaomanikud peaksid pöörama erilist tähelepanu metsade 
moodustatud erilist elukeskkonda looduslikult asustavatele liikidele, kuna need aitavad 
säilitada bioloogilist mitmekesisust;

18. on seisukohal, et arvestades vajadust metsa ökosüsteemide kaitsevõime tõhusaks 
uurimiseks, on vaja prognoosivaid teadusuuringuid, uuringuid kliimamuutuse poolt kogu 
metsandus- ja puidusektorile avaldatavate mõjude leevendamisstrateegiate alal, 
koordineerimist ja rahastamist ELi tasandil;

19. on arvamusel, et metsad pakuvad hindamatuid avalikke hüvesid, mida turg ei ole seni 
piisavalt arvesse võtnud, ning et Euroopa Liit peaks rahastamisvahendite raames pakkuma 
metsaomanikele abi, teavet ja stiimuleid hüvitisena nende jõupingutuste eest rakendada 
meetmeid, et kaitsta metsade geneetilist mitmekesisust; kinnitab veel kord oma 
seisukohta, et ELi metsanduse meetmeid on vaja piisaval tasemel rahastada, tasudes 
põllumajandustootjatele ja metsandusettevõtjatele nende avalike hüvede pakkumise eest, 
sealhulgas võttes arvesse süsiniku säilitamise ja asendamise mõjusid seoses puidu 
kasutamisega; rõhutab, et Euroopa stiimulimehhanismid ei tohiks häirida hästi toimivat 
puittoodete, paberi, puidumassi ja energia tootmise turgu;

20. on arvamusel, et EL saab toetada, koordineerida ja täiendada liikmesriikide võetud 
meetmeid, et määrata kindlaks parimate tavade suunised eesmärgil aidata tagada metsade 
vastupanu kliimamuutuste mõjudele, ning et sellised suunised tuleks kohandada vastavalt 
omanike ja kohalike kogukondade vajadustele ning peaksid põhinema säästva majanduse 
põhimõtetele; rõhutab, et ülemäärane reguleerimine kahjustab puittoodete 
konkurentsivõimet võrreldes taastumatute ja energiamahukate materjalidega nagu plast, 
alumiinium ja betoon, ning raskendab seetõttu ELi kliimaalaste eesmärkide saavutamist;

21. on seisukohal, et tuleb tõhustada ja innustada metsaomanike ühendusi tegelema metsade 
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säästva majandamisega, mis on põhiline vahend metsast saadavate mitmete toodete ja 
teenuste pakkumise tasakaalustamiseks, olles samas ka alus kliimamuutusega
kohanemiseks, ning et need ühendused peaksid ka arendama puidu kasutamata 
potentsiaali ning tugevdama metsaomanike turupositsiooni puiduturustusahelas; on 
arvamusel, et tuleb innustada metsaomanike organisatsioonide võrgustiku loomist 
Euroopas, et edendada teabe ja parimate tavade vahetamist ja koondada pakkumist;

22. on seisukohal, et EL peaks toetama metsa säästvat majandamist, rahastades seda 
soodustavaid metsanduse tegevusalasid, ning et tuleks innustada metsamajandusorganite 
loomist, eriti piirkondades, mida iseloomustavad väikesed metsad, ning et eritähelepanu 
tuleks selles osas pöörata metsandusettevõtetele, kellest enamik on väikesed või keskmise 
suurusega ettevõtted ning keda tuleb julgustada ajakohastama ja ümberstruktureerima, et 
astuda vastu kliimamuutuse põhjustatud raskustele, võidelda ebaseadusliku raide vastu 
ning tulla toime majanduskriisi ja rahvusvahelise konkurentsiga; 

23. rõhutab ka põllumajandustootjate väga suurt rolli tulekahjude vältimises; seepärast peab 
vajalikuks tagada, et põllumajandustootmine jääks elujõuliseks tegevuseks, et piirata 
tootmise lõpetamist ja rahvaarvu vähenemist maapiirkondades, kuna see muudaks 
olukorra metsatulekahjude osas tunduvalt raskemaks;

24. rõhutab, et kliimamuutuste tagajärjel tekkinud pidevad põuad on viimastel aastatel 
põhjustanud teatavates liikmesriikides tulekahjude arvu suurenemise; tuletab meelde 
metsatulekahjudega seotud ettepanekud, mis tehti arvamuses loodusõnnetuste ja inimeste 
põhjustatud katastroofide ennetamise kohta, eriti seoses vajadusega saavutada solidaarsus 
liikmesriikide vahel, ning tuletab meelde eelised, mille toovad kaasa Euroopa töökond 
ning majandus- ja sotsiaalkatastroofide Euroopa andmebaas, sealhulgas ohustatumate 
piirkondade kaardistamine; tuletab meelde, kui oluline on metsastamise ja metsa 
uuendamise projektides eelistada võõrliigirohkeid metsasid, liigirohkeid metsasid ja 
segametsasid; tuletab samuti meelde ettepanekud, mis on seotud Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi parema toimimisega ning vajadusega suurema toimevõime ja 
koordineerimise järele erinevate ühenduse rahastamisvahendite vahel looduskatastroofide 
valdkonnas;

25. juhib tähelepanu lisaraskustele, mis esinevad saartel ja äärepoolseimates piirkondades 
tulekahjudega toimetulemisel; nõuab sellistele piirkondadele erikohtlemist, milleks tuleb 
kasutada olemasolevaid rahastamisvahendid, sh solidaarsusfondi;

26. rõhutab, et kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks on vaja võtta meetmeid 
metsandusse investeerimise finantsstabiilsuse toetamiseks, näiteks kindlustusabi näol;

27. toetab ELi tasandi meetmeid seoses metsaseiresüsteemi loomise, metsade majandamise 
parandamist hõlbustava metsaalase teavitamise ning riigiüleste, nii abiootiliste kui ka 
biootiliste ohtude seirega.
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