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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kasvavad puud seovad atmosfäärist süsinikku ja on märkimisväärsed 
süsinikuvoo allikad ja talletajad, ning arvestades, et kuna Euroopa metsade pindala 
suureneb, kasvab süsiniku hulk puidupõhises biomassis Euroopas praegu hinnanguliselt 
koguses 116 miljonit tonni aastas;

B. arvestades, et ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) andmetel on metsaga kaetud 
ala suurenemine Euroopa Liidus pika-ajaline stabiilne suundumus;

C. arvestades, et Euroopa metsade ja muu metsamaa pindala moodustab kokku 177 miljonit 
hektarit ehk 42% maismaast;

D. arvestades, et looduslikud tingimused on Euroopa eri metsapiirkondades tohutult erinevad, 
ulatudes lähisarktilistest vahemerelisteni, mägismaast madalikeni, sealhulgas lammid ja 
deltad;

E. arvestades, et metsad on elatusvahendiks miljonitele töötajatele, ettevõtjatele ja 
metsaomanikele ning aitavad märkimisväärselt kaasa majanduskasvule, töökohtade 
loomisele ja heaolule;

F. arvestades, et 2005. aastal oli sektori käive ligikaudu 380 miljardit eurot, mis moodustab 
ligikaudu 9% Euroopa SKPst;

G. arvestades, et metsade säästev majandamine, sealhulgas metsakaitse on metsade 
mitmekesisuse, tervise ja vastupanuvõime säilitamiseks äärmiselt oluline;

H. arvestades, et aktiivselt ja säästvalt majandatud metsad on üheks kõige tõhusamaks 
atmosfäärist süsinikdioksiidi sidumise viisiks;

I. arvestades, et metsandussektor on eriti oluline maapiirkondades ja et 350 000 
metsatööstusettevõtet annavad tööd ligikaudu 3 miljonile inimesele, st 8,6% Euroopa 
tootvast tööjõust;

1. peab tervitatavaks komisjoni seisukohta, et metsi tuleks pidada üheks peamiseks 
kliimamuutust soodustavate tegurite ohjeldajaks, näiteks seetõttu, et metsad seovad 
atmosfäärist süsinikdioksiidi; rõhutab, et metsade säästev majandamine, sh metsakaitse ja 
Euroopa eri tingimustega kohandatud metsade taastamine, on ELile ülioluline, kuna see 
aitab saavutada seatud kliimaeesmärke ja kaitsta metsade bioloogilist mitmekesisust, mis 
tagab arvukad ühiskonnale olulised ökosüsteemi teenused (puiduvaru puidukasutajatele 
ning süsinikdioksiidi sidumisega seotud teenused ja kaitse loodusõnnetuste eest) ja 
kultuuriteenused (säästva turismi kujul).

2. on seisukohal, et jõuline kliimamuutuse vastu võitlemise poliitika on täiesti kooskõlas 
eesmärgiga arendada edasi metsatööstust kui olulist Euroopa tööstusharu; on seisukohal, 
et metsatööstust tuleks edasi arendada, nii et see aitaks ka tulevikus kaasa jätkusuutlikule 
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majanduskasvule, uute töökohtade loomisele ja kliimamuutuse vastu võitlemisele;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et mõnedes liikmesriikides põhineb metsandus juba kindlalt 
säästvuse põhimõttel, kuid teisalt on liikmesriike, kus säästvuse põhimõtet ei ole veel 
täielikult metsandusse integreeritud; püsib arvamusel, et EL peab tagama, et iga 
liikmesriik aitab metsa säästvat majandamist tegelikkuses rakendada; juhib tähelepanu, et 
EL võiks asutada teabekeskuse, mis jagaks liikmesriikidele vajalikku teavet;

4. rõhutab, et Euroopa metsandusalgatused peaksid olema suunatud nii metsade 
kliimamuutustega kohandamisele kui ka metsade kaitse parandamisele ja selle 
järelevalvele, eelkõige näiteks juhul, kui on tegemist kvaliteetsete kasvu- või 
elupaikadega;

5. märgib, et metsateabe ning kliimamuutustega kohandamise ja selle leevendamise 
eesmärkide ja taastuvenergia eesmärkide järelevalve ning polüfunktsionaalse ja säästva 
metsade majandamise parimate tavade üle-euroopaline koordineerimine võib luua 
lisaväärtust, eriti arvestades olemasolevate probleemide piiriülest iseloomu;

6. kutsub üles erinevate metsandust, põllumajandust, taastuvenergiat, bioloogilist 
mitmekesisust ja muid keskkonnaga seotud teemasid käsitlevate ELi poliitikavaldkondade 
ning tööstus- ja teaduspoliitika ning ELi 2020. aasta strateegia suuremale sidususele;

7. rõhutab vajadust suurendada metsandussektori konkurentsivõimet, investeerides uuendus-
ja teadustegevusse ning saadud teadmiste levitamismehhanismide väljatöötamisse;

8. osutab, et Euroopa metsade suurimateks probleemideks on metsatulekahjud, metsade 
hävitamine, bioloogilise mitmekesisuse kadumine ja sellest tingitud metsade 
vastupanuvõime vähenemine, invasiivsete võõrliikide, parasiitide ja kahjurite ning muude 
metsahaiguste sissetung; märgib, et EL peaks neid probleeme lahendama koostöö- ja 
teabevahetusalgatuste abil;

9. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja piirkondlikud asutused tooksid senisest 
suuremal määral välja metsade kui üleujutuste, maalihete, tulekahjude, bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise ja äärmuslike ilmastikutingimuste tekitatud katastroofide eest 
kaitsja rolli, võttes kaitset üleujutuste eest ühtlasi arvesse metsateabesüsteemide 
arendamisel ja metsanduse rahalise toetuse süsteemide kujundamisel;

10. märgib, kui tähtis on nii haldus- kui teadustasandil globaalne koostöö standardite 
kehtestamise, parimate tavade ning tehnoloogia ja teadusliku oskusteabe edasiandmise 
seisukohast, eriti seoses süsteemiga raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest 
tulenevate heitkoguste vähendamiseks arengumaades (REDD); osutab lisaks, et süsteemist 
REDD tuleneva kasu õiglane jaotumine saavutatakse üksnes aktiivse koostöö ja parimate 
tavade vahetamise abil; rõhutab ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire programmi 
(GMES) olulisust seoses metsade kaardistamise, järelevalve ja registreerimisega Euroopa 
ja rahvusvahelisel tasandil ning asjaolu, et programmi kaudu kogutud teave võib anda 
olulise panuse kliimamuutustealastesse ÜRO läbirääkimistesse;

11. rõhutab vajadust tagada metsa säästev majandamine, metsade tootva ja kaitsva funktsiooni 
säilitamine ning metsade üldine elujõulisus; tõstab esile vajaduse suurendada ELi metsade 
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vastupanuvõimet kliimamuutusele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele;

12. rõhutab vajadust võtta arvesse metsanduspoliitika erinevaid probleeme kogu ELi tasandil; 
juhib eriti tähelepanu erinevatele ökosüsteemidele, erinevustele metsa omandistruktuuris 
ja mitmesugustele kliimaprobleemidele, millega Euroopa eri osad silmitsi seisavad; osutab 
vajadusele teha mõõtmisi ja teostada järelevalvet asjakohasel tasandil – kohalikul, 
piirkondlikul, liikmesriigi või ELi tasandil; 

13. hoiatab metsaressursside piiramatu ärieesmärgil kasutamise eest, mis viib sageli metsade, 
eriti looduslike metsade pöördumatu hävimiseni;

14. rõhutab metsade tähtsat rolli piirkondlikus arengus, eriti maapiirkondades, kus 
metsandussektor annab märkimisväärse panuse majanduskasvu, töökohtade loomisse, 
jõukuse kasvu, konkurentsivõimesse ja piirkondade atraktiivsusse;

15. rõhutab, et kuna metsandust käsitlevad õigusaktid mõjutavad miljoneid 
väikemetsaomanikke, peaks metsapoliitika omanike omandiõiguse austamise alati 
tasakaalustama üldise hüve pakkumise nõuetega;

16. juhib tähelepanu sellele, et metsandus on integreeritud maaelu arengu ja regionaalpoliitika 
loomulik osa ning seda asjaolu tuleks arvesse võtta aruteludel ühise 
põllumajanduspoliitika tuleviku üle pärast 2013. aastat; lisaks on vaja kindlaks määrata 
metsandust käsitlevate meetmete võtmise vajadus;

17. tunnistab, et paljudel juhtudel saaks metsaaladele rajada tuuleenergiaparke; on seisukohal, 
et taastuvate energiaallikate alased projektid ja metsade kaitse on pigem vastastikku 
teineteist täiendavad kui teineteisele vastukäivad meetmed;

18. tunnistab ELi metsaressursside säilitamise või suurendamise olulisust, eelkõige nendes 
liikmesriikides, kus äärmuslikud ilmastikutingimused ja kliimamuutus rohkem mõju 
avaldavad, sest metsad ja metsamaad seonduvad märkimisväärsete sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste hüvedega; on lisaks seisukohal, et metsakaitsemeetmete 
abil tuleks keskenduda ennetusele ja kohandamisele nii, et metsad ei kaotaks oma 
tootvaid, ökoloogilisi ja sotsiaalseid funktsioone;

19. on seisukohal, et puidupõhine tooraine võiks olla vähese energiakuluga aseaineks ehituses 
ja muudes tööstusharudes laialdaselt kasutatavatele energiamahukatele materjalidele, nagu 
metallisulamid, plast ja betoon; juhib tähelepanu ohule, et ülemäärane reguleerimine võib 
kahjustada puittoodete konkurentsivõimet võrreldes nimetatud taastumatute materjalidega;

20. rõhutab vajadust pöörata tähelepanu toorme ja valmistoodete tarneahelale, et tagada 
seaduslik kauplemine ja metsakaitse; rõhutab, et tarneahela haldamine võib aidata luua 
õiglasemaid, võrdseid võimalusi ning sidusrühmade kaasatusel ja koostööpingutustel on 
selles otsustav roll;

21. nõuab metsaressursside puhul valvsust ja tähelepanelikku järelevalvet, veendumaks, et 
bioenergiastrateegia ja biomassi kogumise suurenemine ei viiks metsade süsinikdioksiidi 
sidumise võime vähenemiseni ning ei töötaks vastu kliimamuutusega seotud eesmärkide 
saavutamisele;
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22. rõhutab, et metsaalad on vaieldamatult olulised avaliku julgeoleku jaoks, sest nad 
kaitsevad inimasustust loodusnähtuste negatiivse mõju eest;

23. juhib tähelepanu sellele, et äriühingutel oleks oluline endale teadvustada, et kui nad on 
kaasatud bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse ja metsakaitsesse, toob see neile olulist 
tunnustust usaldusväärsuse, reklaami ja rahaliste soodustuste kujul;

24. tõstab esile vajadust tugevdada kommunikatsiooni- ja teabepoliitikat, et tagada metsade 
säästev majandamine, kliimamuutustega kohandumine, üldsuse teavitamine ja soodustada 
säästlikku puidukasutust;

25. märgib, et oluline on vahetada häid tavasid selle kohta, kuidas ettevõtted ja 
tööstussektorid saavad kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele 
olelusringipõhise mõtteviisi abil ning ühendada bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja 
tulu teenimise; 

26. märgib, et Euroopal on metsanduse valdkonnas vaieldamatud oskusteadmised, mis 
pärinevad pikaaegsest traditsioonilisest metsandustegevusest; nõuab siiski, et 
piirkondlikud asutused ja liikmesriigid jätkaksid koostöös sidusrühmade ja komisjoniga 
meetmete võtmist metsadele ja metsandussektorile kliimamuutuste poolt põhjustatud 
riskide kohta teadusuuringute, koolituse, teabe ja teabevahetuse tagamiseks, ning 
pikaajalist planeerimist; on seisukohal, et endiselt on vajalikud edasised teadusuuringud 
erinevate metsaliikide süsinikdioksiidi sidumise võime kohta;

27. nõuab, et metsandustööstus, piirkonnad ja liikmesriigid jätkaksid tegutsemist metsadele ja 
metsandussektorile kliimamuutuste poolt põhjustatud riskide kohta teadusuuringute, 
koolituse ja teabe tagamiseks; rõhutab, et metsadele ja metsandussektorile kliimamuutuste 
poolt põhjustatud riskide valdkonnas oleks vaja Euroopa tasandi ja siseriiklike 
teadusprogrammide paremat koordineerimist; kutsub komisjoni üles uurima võimalust 
luua veebisait, millel on digitaalselt kaardistatud metsaalad koos nende lubatud 
kasutusviisiga, Natura võrgustiku alad ja haruldased ökosüsteemid, et anda valitsustele, 
kodanikele ja ettevõtetele rohkem teavet;

28. rõhutab, et metsade kohanemisvõime võib ülemaailmses kliimamuutuses avaldada 
metsakompleksidele ja metsatööstusele positiivset mõju, ning kutsub seetõttu üles 
rahastama rohkem kohanemisvõimet uurivat teadustegevust;

29. rõhutab vajadust nii ELi sisese kui ka ELi ja liikmesriikide vahelise tõhustatud koostöö ja 
teavitamismeetmete järele; on seisukohal, et üks võimalus seda eesmärki saavutada oleks 
see, kui üksainus komisjoni üksus võtaks endale kogu liidu metsandusalase tegevuse 
aktiivse koordineerija rolli; kutsub komisjoni üles uurima võimalust ja esitama 
ettepanekut sellise üksuse loomiseks ühe peadirektoraadi juures;

30. tõstab esile vajadust töötada välja strateegia koos rahastamisvahenditega ülemaailmsete ja 
ELi eesmärkide kohta metsanduse valdkonnas, sealhulgas heade tavade vahetamine 
liikmesriikide vahel; palub komisjonil esitada 2011. aasta lõpuks uuring;

31. on seisukohal, et puiduressursside tööstuslik kasutamine keemiatööstuse toorainena või 
ehitusmaterjalide pooltootena peaks piirduma eeskätt metsaistanduste puidu kasutamisega; 
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hoiatab liikmesriikide loodusvarade, sealhulgas metsade, erastamise tagajärgede eest;

32. kutsub komisjoni üles koguma ja jälgima Euroopa ja siseriikliku tasandi näitajaid metsade 
ja nende funktsioonide kohta (näiteks metsaga kaetus, metsade taastumisvõime, pinnase 
veemahutavus, erosioonikiirus, metsa uuendamise alad jne);

33. juhib tähelepanu sellele, et kuivades ja kõrbestumise ohuga piirkondades tuleks metsi 
uuendada tootlike liikidega, sest see tooks elanikkonnale kasu ja tagaks inimeste osaluse 
säilitustegevuses ja tuletõrjes;

34. tunnistab, et Vahemere-äärsetes riikides on metsad eriti olulised, sest nad alandavad 
temperatuuri ja tasakaalustavad veeringet, ning on seetõttu seisukohal, et metsade 
uuendamisele peaksid eelnema teadusuuringud, et teha kindlaks liigid ja paigad, mis 
sobivad kõige paremini muldade kaitseks ja sademevee kogumiseks;

35. ergutab liikmesriike ja komisjoni jätkama jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie ja sellisel 
teel saadud puiduga kauplemise likvideerimiseks, sest selle kaudu aitavad nad võidelda 
metsade hävitamise, metsade seisundi halvenemise ja bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise vastu;

36. on seisukohal, et arvestades nende olulisust süsinikdioksiidi sidumise seisukohast, tuleks 
agrometsandussüsteemide puistute panust kliimamuutusega võitlemise valdkonnas hinnata 
samamoodi nagu kõigi mitteproduktiivsete metsamaade oma.
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