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ETTEPANEKUD

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

1. peab tervitatavaks komisjoni seisukohta, et metsi tuleks pidada kliimakriisi lahendamise 
oluliseks teguriks; rõhutab, et metsade säästev majandamine on ELile ülioluline, kuna see 
aitab saavutada seatud kliimaeesmärke ja tagada vajalikke ökosüsteemi teenuseid, nagu 
bioloogiline mitmekesisus;

2. rõhutab, et Euroopa metsandusalgatused peaksid olema suunatud mitte niivõrd metsade 
kaitsele kliimamuutuste vastu, kui nende kliimamuutustega kohandamisele, mis viiks 
terminoloogia vastavusse muudes kliimamuutuste poliitikavaldkondades tavaliselt 
kasutatavate mõistetega;

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

4. märgib, kui tähtis on globaalne koostöö standardite kehtestamise, parimate tavade ja 
tehnoloogia edasiandmise seisukohast, eriti seoses süsteemiga raadamisest ja metsade 
seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamiseks arengumaades (REDD);

5. rõhutab vajadust kinni pidada subsidiaarsuse põhimõttest ning kohalike omavalitsuste ja 
riikide valitsuste rolli metsanduspoliitikas; on seisukohal, et kuna Euroopa eri osades on 
kliimaprobleemid, metsaomandi ning ökosüsteemi tingimused ja eesmärgid erinevad, võib 
kogu Euroopa jaoks mõeldud ühine poliitika osutuda liiga laiaulatuslikuks, et sellest oleks 
kliimaga vajalikuks kohanemiseks abi;

6. rõhutab metsade tähtsat rolli piirkondlikus arengus, eriti maapiirkondades, kus 
metsandussektor teeb suure panuse majanduskasvu, töökohtade loomisse ja jõukuse 
kasvu; 

7. tunnistab, et ELis on tähtis erinevatel eesmärkidel säilitada ja suurendada metsaressursse; 

8. nõuab, et metsandustööstus, piirkonnad ja liikmesriigid jätkaksid tegutsemist metsadele ja 
metsandussektorile kliimamuutuste poolt põhjustatud riski kohta teadusuuringute, 
koolituse ja teabe tagamiseks;

9. rõhutab vajadust nii ELi sisese kui ka ELi ja liikmesriikide vahelise tõhustatud koostöö ja 
teavitamismeetmete järele ning on seisukohal, et seda eesmärki aitaks osaliselt saavutada 
see, kui komisjon liidaks kõik oma metsandusalased tegevused kokku ühte üksusesse, mis 
võiks eelistatavalt kuuluda ettevõtluse või põllumajanduse peadirektoraadi koosseisu.


