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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0154/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa metsastrateegia kohta – edasised sammud

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ELi lepingu artiklit 5 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu I jaotist Euroopa Liidu pädevuse kohta,

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
pealkirjaga „ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud. „Uus ELi 
metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks““ (COM(2018)0811),

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2015. aasta resolutsiooni teemal „Uus ELi metsastrateegia 
metsade ja metsandussektori jaoks“1,

– võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ulatuslikumad 
ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ (COM(2019)0352),

– võttes arvesse nõukogu 15. aprilli 2019. aasta järeldusi ELi metsastrateegia 
rakendamisel tehtud edusammude ja metsade uue strateegilise raamistiku kohta 
(08609/2019),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. oktoobri 2019. aasta arvamust 
teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud 
edusammud. „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks““,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 10. ja 11. aprilli 2019. aasta arvamust ELi 
metsastrateegia rakendamise kohta,

1 ELT C 346, 21.9.2016, lk 17.
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– võttes arvesse ajakohastatud ELi biomajanduse strateegiat,

– võttes arvesse põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 17. ja 18. detsembri 2018. aasta 
järeldusi ajakohastatud ELi biomajanduse strateegia kohta,

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2018. aasta teatist „Puhas planeet kõigi jaoks. 
Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ (COM(2018)0773),

– võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust ELi metsastrateegia 
vahehindamise kohta2,

– võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020“, sealhulgas juhtalgatusi „Innovaatiline liit“ ja 
„Ressursitõhus Euroopa“,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0154/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu I jaotises ei viidata ühisele ELi 
metsapoliitikale ning metsade eest vastutamine on liikmesriikide pädevuses; arvestades, 
et sellest tulenevalt ei ole ELi institutsioonidel mitte mingisugust pädevust võtta vastu 
mis tahes õiguslikult siduvaid metsandussektoriga seotud eeskirju;

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 on sätestatud, et „subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt võtab liit valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, meetmeid 
ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada 
kavandatava meetme eesmärke“ ja et „kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või 
liidu meetme sisu ega vorm minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale“;

C. arvestades, et muret tekitavad komisjoni katsed mõjutada metsapoliitikat, mis kuulub 
liikmesriikide ainupädevusse, muu hulgas elurikkuse edendamise ettekäändel, võimalik, 
et uute, piirkonnapõhiste kaitse-eesmärkide vormis, mis võivad mõjuda isegi kahjulikult 
kliimale ja kliimamuutustele liikmesriikides, kes majandavad oma metsi hästi;

D. arvestades, et metsad ja kogu metsapõhine väärtusahel on väga olulised ringluspõhise 
biomajanduse edasiseks arendamiseks, kuna nad pakuvad töökohti, tagavad 
majandusliku heaolu maa- ja linnapiirkondades, osutavad kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise teenuseid, toovad tervisealast kasu ning kaitsevad elurikkust 
ning mägi- ja maapiirkondade tulevikuväljavaateid, arvestades, et lisaks sellele tõstab 
biomajandus liidu isevarustatuse taset;

1. rõhutab, et mõiste „metsa säästev majandamine“ määratlus lepiti kokku üleeuroopalise 
Euroopa metsade (Forest Europe'i) protsessi raames; märgib, et see mõiste on lisatud 

2 ELT C 361, 5.10.2018, lk 5.
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siseriiklikesse õigusaktidesse ja liikmesriikides toimivatesse vabatahtlikesse 
süsteemidesse, nagu metsade sertifitseerimine;

2. toonitab, et ELis metsa säästva majandamise edendamisel ELi metsastrateegia ja maaelu 
arengu meetmete osana, mida rakendatakse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames, 
on olnud positiivne mõju ELi metsade elurikkusele ja see on suurendanud 
metsandussektorist tulenevat kliimaalast kasu; märgib siiski, et endiselt on vajadus 
tugevdada metsa säästvat majandamist tasakaalustatud viisil, et tagada metsade suurem 
suutlikkus kohaneda muutuvate ilmastikutingimustega, vähendada looduslikest 
häiringutest tulenevaid riske ja mõju ning kaitsta praeguste ja tulevaste põlvkondade 
võimalusi metsa kasutada, näiteks nii, et metsaomanike eesmärgid on täidetud;

3. on veendunud, et EL ei peaks vastu võtma kriteeriume, mis kattuvad siseriiklike 
õigusaktide ja vabatahtlike sertifitseerimissüsteemidega, mis on seadusest rangemad; on 
seisukohal, et mitmekesisuse kriteeriumid, mis lähevad õigusaktidest kaugemale, 
peaksid määrama metsa omanikud ja puidutööstus ja neid peaks suunama 
turumehhanism; on seisukohal, et turumehhanism võib anda kiiremaid, 
vastuvõetavamaid ja kaugemale ulatuvamaid tulemusi kui eeskirjad; toonitab, et 
metsaomanikul on igas olukorras õigus otsustada metsa kasutamise üle siseriikliku 
õigusega kehtestatud piirides;

4. märgib, et viimastel aastakümnetel on ELi metsavarud kasvanud nii metsaga kaetuse 
kui ka mahu poolest ning metsad ja muud metsaalad hõlmavad praegu vähemalt 43 % 
ELi pindalast; juhib tähelepanu sellele, et selles sektoris töötab ELis vahetult vähemalt 
500 000 ja kaudselt 2,6 miljonit inimest ning et selle tööjõu ja sektori pikaajalise 
konkurentsivõime säilitamine nõuab pidevaid pingutusi, et meelitada sektorisse 
kvalifitseeritud ja koolitatud tööjõudu; täheldab, et ligi 25 % kogu ELi metsaalast 
kuulub Natura 2000 võrgustikku;

5. täheldab, et metsade pindala liidus suureneb, muu hulgas metsastamise tulemusena, ja et 
majandatud tulundusmetsad mitte ainult ei seo süsinikku paremini kui majandamata 
metsad, vaid vähendavad ka metsade seisundi halvenemisest põhjustatud heitkoguseid 
ja probleeme; märgib, et tulundusmetsade kestlikul majandamisel on kliimale kõige 
parem mõju ja et riike, kes oma metsi hästi majandavad, tuleks selle eest premeerida;

6. kordab, et metsad ja metsandussektor aitavad oluliselt kaasa kohaliku ringluspõhise 
biomajanduse arengule ELis; rõhutab, et 2010. aastal kujutas biomajandus endast turgu, 
mille väärtus oli hinnangute kohaselt üle 2 triljoni euro, mis andis 20 miljonit töökohta 
ja mis moodustas 9 % liidu kogutööhõivest; märgib, et iga programmi „Horisont 2020“ 
raames biomajanduse teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritud euro loob 
lisaväärtust;

7. rõhutab vajadust vaadata läbi Euroopa rohelise kokkuleppe 2030. aastaks seatud 
kaugeleulatuvad eesmärgid (eriti eesmärk suurendada ELi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärki 50–55 %ni) ja põhjalikult hinnata selle 
majanduslikku mõju metsandussektori ja metsamajandajate konkurentsivõimele ELis, 
arvestades praegust üleilmset COVID-19 pandeemiat;

8. tunnistab metsadest ja metsandussektorist tulenevat olulist kliimaalast kasu; rõhutab 
vajadust suurendada metsades CO2 sidumist, CO2 talletamist puidupõhistes toodetes ja 
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fossiilsete materjalide ja energia asendamist; märgib siiski, et bioenergia toetuskavade 
puhul on oluline vältida puidupõhiste toorainete tarbetuid turumoonutusi; rõhutab 
vajadust ergutada puidupõhiste toodete ringlussevõttu ressursitõhususe edendamiseks, 
jäätmete vähendamiseks ja süsiniku olelustsükli pikendamiseks, et laiendada 
ringmajanduse kasutuselevõttu;

9. märgib, et kehtivate õigusaktide kohaselt, mis võimaldavad luua metsaalasid ilma 
heakskiiduta, ei saa metsavahid metsakahjustuste või putukate tekitatud ulatusliku kahju 
vältimiseks enam midagi teha; on seisukohal, et igakülgset kahjuritõrjet tuleks edendada 
ja hõlbustada;

10. tunnustab metsade rolli seoses sellega, et need pakuvad puhkeväärtust ja metsaga seotud 
tegevusi, nagu muude metsasaaduste, nt seente ja marjade korjamine; võtab teadmiseks 
biomassi parema eemaldamise võimalused metsatulekahjude ennetamiseks loomade 
karjatamise abil, kuid märgib ühtlasi, et metsaaladel karjatamine avaldab negatiivset 
mõju seemikutele, ning märgib seetõttu vajadust majandada karjatatavaid loomi 
kestlikult;

11. rõhutab põllumajandustootjate ja jahimeeste olulist osalust metsastatud alade heas 
majandamises, eeskätt loomade ja taimede elurikkuse tasakaalu säilitamises;

12. on seisukohal, et liidu metsastrateegias tuleks keskenduda ELi metsatööstuse, 
biomajanduse ja bioenergeetika konkurentsivõime toetamisele ja edendamisele; on 
seisukohal, et eelkõige peaks metsastrateegia eesmärk olema puiduga isevarustatuse 
saavutamine ELis, mille tulemusel suureneks metsaga kaetus ja väheneksid metsaga 
seotud probleemid, nagu ebaseaduslik raie, maa hõivamine ning keskkonna ja 
elurikkuse kahjustamine kolmandates riikides;

13. on seisukohal, et metsade osa kliimapoliitikas tuleks vaadelda peamiselt seoses 
biomajandusega, eesmärgiga suurendada taastuvate kütuste ja materjalide kasutamist, 
selle asemel et seada metsade kui sidujate või metsakaitsealade suuruse eesmärke; on 
seisukohal, et seni, kuni biomajanduse potentsiaal on täielikult ära kasutatud, puudub 
vajadus metsi käsitlevate lisaõigusaktide järele;

14. täheldab, et ELi biomajanduse areng sõltub muu hulgas tehnoloogia ja turgude arengust, 
Euroopa ja rahvusvahelisest poliitikaraamistikust ning ELi metsade kasutamise 
säästvusest; märgib, et mõnda neist teguritest on lihtsam mõjutada kui teisi; pooldab 
seetõttu ebavajalike õiguslike takistuste kõrvaldamist, sektoritevahelise koostöö 
edendamist ning investeeringute soodustamist teadus- ja arendustegevusse, et 
hõlbustada muutusi selles tööstusharus;

15. täheldab lisaks, et metsade toodetud biomassi kasutamise soodustamisel tuleks arvesse 
võtta ELi energiapoliitikas seatud taastuvenergia osakaalu suurendamise 
kaugeleulatuvaid eesmärke;

16. rõhutab metsade, metsandussektori ja biomajanduse esmatähtsat rolli Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamisel; toonitab, et Euroopa Liidu keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma mitmeotstarbeliste, tervete ja 
säästvalt majandatud metsadeta ning elujõuliste tööstusharudeta; soovitab lisaks 
meetmeid, mis aitavad metsaga kaetust säilitada või suurendada;
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17. märgib, et metsatulekahjusid saab ära hoida, tagades metsa kasvamise, vähendades 
surnud puidu kogust ja kindlustades laiaulatusliku metsateede võrgu olemasolu; on 
seisukohal, et Pariisi kokkuleppes tuleks tunnistada, et tulundusmetsade hea ja 
planeeritud majandamine võib metsatulekahjusid tõkestada; on seisukohal, et riike, 
kellel on õnnestunud metsatulekahjusid ära hoida, tuleks premeerida süsinikuarvutuste 
kaudu;

18. rõhutab, et 2020. aasta järgseks perioodiks on vaja kaugeleulatuvaid, sõltumatuid ja 
iseseisvaid riiklikke metsastrateegiaid, mis ei allu ühelegi teisele valdkondlikule 
strateegiale; nõuab, et need strateegiad toetuksid terviklikule lähenemisele metsa 
säästva majandamise suhtes, võttes arvesse metsapõhise väärtusahela kõiki 
majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid aspekte; rõhutab, et tuleb arendada 
kooskõlastatud ja ühtset lähenemisviisi metsadele, metsandussektorile ning mitmetele 
nende pakutavatele teenustele, arvestades üha suuremat hulka riiklikke ja ELi poliitilisi 
suundumusi, mis otseselt või kaudselt mõjutavad metsi ja nende majandamist;

19. avaldab kahetsust, et seda kooskõlastatud ja sidusat lähenemisviisi ei ole rakendatud ka 
liidu kaubanduspoliitikas, millega lubatakse raadamist otseselt põhjustavate 
põllumajandustoodete ulatuslikku importi kolmandatesse riikidesse, eriti mis puudutab 
valgukultuure ja loomakasvatussaadusi;

20. on seisukohal, et ELi metsastrateegia peaks olema üksnes sild liikmesriikide riikliku 
metsapoliitika vahel, mis tunnistaks ühtlasi vajadust austada liikmesriikide pädevust;

21. rõhutab metsade, metsandussektori ja selle väärtusahelate valdkonnas ELi 
metsapoliitika suhtes tõenduspõhiste otsuste tegemise vajadust, ilma et see viiks siiski 
Euroopa tasandil süsteemse andmete kogumiseni;

22. toonitab vajadust võtta arvesse metsandussektori ja muude sektorite vahelisi seoseid, 
samuti digitaliseerimise, teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise tähtsust; 
rõhutab puidupõhiste materjalide olulist rolli fossiilsete alternatiivide asendamisel 
sellistes tööstusharudes nagu ehitus- ja tekstiilitööstus; peab oluliseks rõhutada 
metsasektori kasu tervisele mitte ainult puhta õhu ja vaba aja veetmise seisukohast, vaid 
ka seoses tooraine pakkumisega ravimitööstusele ja eriti hügieenitoodete tootmisele, 
mis aitavad piirata pandeemiate levikut;

23. märgib, et agrometsandus, puude ja põllumajanduskultuuride kombineeritud 
kasvatamine ja/või puude kasvatamise ühendamine loomakasvatusega võib vähendada 
metsatulekahjusid, eriti Vahemere riikides; juhib lisaks tähelepanu sellele, kui oluline 
on metsatulekahjude ennetamisel ja ohjamisel terviklik ja hästi hooldatud metsateede 
võrgustik ja korrapärane metsamajandamine, vältides seega kliimat mõjutavatest 
tarbetutest metsatulekahjudest tingitud süsiniku vabanemist; rõhutab, et tuleks 
suurendada suure pindalaga kahjuritõrje võimalusi; toonitab sellega seoses vajadust 
selliseid sündmusi metsade vastupidavamaks muutmise teel paremini ennetada, 
kasutades selleks näiteks teadusuuringuid ja innovatsiooni, teabevahetust ja koostööd 
loodusõnnetuste vastu võitlemise vahendite valdkonnas;

24. tunnustab elurikkuse rolli metsa ökosüsteemide hea tervise ja vastupidavuse tagamisel; 
märgib samas, et tunnustatud looduslike alade majandamiseks on vaja piisavaid rahalisi 
vahendeid; rõhutab, kui oluline on looduskaitse pragmaatiline integreerimine 
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kestlikusse metsamajandamisse, ilma et kaitsealasid laiendamata ja täiendavat haldus- ja 
finantskoormust loomata; toetab sel eesmärgil liikmesriikide algatuste põhjal loodud 
võrgustike loomist;

25. rõhutab, et liit peaks eraldama metsandussektorile ÜPP eelarvest piisavad vahendid 
vastavalt selle sektori suhtes tekkinud uutele ootustele, muu hulgas investeeringuteks 
metsaalade arendamisse ja metsade elujõulisuse tõstmisse, metsateede hooldamisse, 
metsatehnikasse ja innovatsiooni, ning metsandussaaduste töötlemisse ja kasutamisse; 
rõhutab vajadust halduskoormuse vähendamise järele ELi metsandusmeetmetes ja 
riigiabis üldiselt, näiteks võimaldades grupierandeid, et reageerida kiiresti metsadega 
seotud probleemidele;

26. toonitab asjaolu, et tõsisteks probleemideks on ülemaailmne raadamine ja metsa 
seisundi halvenemine; juhib tähelepanu asjaolule, et probleemide lahendamiseks 
väljaspool ELi tuleks välja töötada poliitilisi algatusi, milles keskendutakse 
troopikapiirkondadele ja metsades kestmatuid tavasid järgivate metsasektoriväliste 
osaliste tegevusele - eelkõige tuleks kasutada geograafilist märgistust ja 
kestlikkussertifikaate ning keelata kehtivatele normidele mittevastavate toodete pääs 
ELi turule; rõhutab vajadust edendada ELi puidumääruse ja metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitleva tegevuskava 
rakendamist, et takistada ebaseaduslikult või jätkusuutmatult varutud (ja ELi 
metsandussektorile kõlvatut konkurentsi pakkuva) puidu importi ELi turule, mis kujutab 
endast kõlvatut konkurentsi Mandri-Euroopa metsandussektori ja äärepoolseimate 
piirkondade jaoks;

27. rõhutab vajadust säilitada kõigi pädevate riiklike ametiasutuste vastutusvaldkonnas 
olevad metsateabesüsteemid; rõhutab, kui oluline on mis tahes metsaga seotud poliitika 
väljatöötamiseks teaduspõhine ja tasakaalustatud teave koos sotsiaal-majanduslike 
näitajatega ja nõuab, et selliseid andmeid jagataks asjaomaste sidusrühmadega, nagu 
jahiliidud või põllumajanduskojad, et tagada rakendatud meetmete tõhus 
koordineerimine;

28. palub komisjoni alalisel metsakomiteel anda liikmesriikidele metsandussektori 
koordineerimisel keskne roll; rõhutab, kui oluline on asjaomaste sidusrühmade 
paralleelne kaasamine kodanikuühiskonnaga metsanduse ja korgitootmise üle dialoogi 
pidavasse rühma; nõuab tungivalt, et komisjon teeks metsandussektori koordineerimisel 
koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega;

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

Or. en


