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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 komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640), komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „ELi elurikkuse strateegia 
aastani 2030“ (COM(2020)0380) ning oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta1 ja 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgu (COP 15) 
kohta2,

– võttes arvesse New Yorgi deklaratsiooni metsade kohta, mille Euroopa Liit ratifitseeris 
23. juunil 2014,

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2015. aasta resolutsiooni teemal „Uus ELi metsastrateegia 
metsade ja metsandussektori jaoks“3,

– 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 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. oktoobri 2019. aasta arvamust 
komisjoni 7. detsembri 2018. aasta aruande kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „ELi 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015.
3 ELT C 346, 21.9.2016, lk 17.
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metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud. „Uus ELi metsastrateegia metsade ja 
metsandussektori jaoks““,

– võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi (IPBES) 31. mail 2019. aastal avaldatud 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmset hindamisaruannet,

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

– võttes arvesse ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aastani kehtiva strateegia 
vahehinnangut,

– võttes arvesse kliimastrateegiat 2050. aastani,

– võttes arvesse ELi liikmesriikidele bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist, ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonist ja ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonist 
tulenevaid kohustusi,

– 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 metsad ja muu metsamaa on ELis ajavahemikul 1990–2015 
sihtprogrammide ja loodusliku juurdekasvu tulemusena oluliselt kasvanud, hõlmates 43 
% ELi territooriumist ehk 182 miljonit hektarit ja moodustades 5 % kogu maailma 
metsadest; arvestades, et metsaalad moodustavad Natura 2000 võrgustikust poole; 
arvestades, et mõned liikmesriigid, kelle territooriumist on üle poole kaetud metsadega, 
sõltuvad metsandusest; arvestades, et 60 % ELi metsadest on eraomanduses, peamiselt 
väikeomanike käes, kellel on metsa alla kolme hektari; arvestades, et metsad 
moodustavad Euroopa maismaa elurikkusest märkimisväärse osa;

B. arvestades, et EL on võtnud kohustuse järgida bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni Aichi eesmärke, näiteks 7. eesmärki, mille kohaselt tuleb 2020. aastaks 
põllumajanduse, vesiviljeluse ja metsanduse all olevaid alasid majandada kestlikult, 
tagades seega elurikkuse kaitse, kuid ELis neid eesmärke ei saavutata;

C. arvestades, et metsad on ringökosüsteemid, mis põhinevad ainete ja toitainete täielikul 
ringlusel; arvestades, et igasugune aktiivne majandamine põhineb nende ökosüsteemide 
ressursside kasutamisel, mis mõjutab paratamatult ja negatiivselt nende toimimist, 
struktuuri ja elurikkust;

D. arvestades, et metsade ja metsanduse paljusid aspekte reguleeritakse ELi õigusaktidega, 
nagu linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv, ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus, taastuvenergia 
direktiiv ja puidumäärus;
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E. arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti Euroopa keskkonda ning selle seisundit ja 
väljavaateid 2020. aastal käsitleva aruande kohaselt näitavad pikaajalised suundumused 
linnupopulatsioonides, sealhulgas tavaliste metsalindude puhul, et Euroopas on 
toimunud elurikkuse ulatuslik vähenemine, mille üheks tõukejõuks on intensiivne 
metsamajandamine4; arvestades, et sama aruande kohaselt seisab Euroopa silmitsi 
enneolematu ulatusega ja pakiliste keskkonnaprobleemidega; arvestades, et järgmise 10 
aasta jooksul on vaja kiiresti tegutseda, et tegeleda murettekitaval kiirusel väheneva 
elurikkusega, kliimamuutuste suureneva mõjuga ja loodusvarade ületarbimisega;

F. arvestades, et erinevalt noorematest ja majandatavatest metsadest pakuvad suured puud 
ja puutumatud, vanemad metsad olulist elupaika ja on olulised süsinikuvarud, mida ei 
ole nende ülestöötamise korral võimalik asendada vähemalt 100–150 aasta jooksul; 
arvestades, et vanad metsad eemaldavad atmosfäärist jätkuvalt süsinikku ja talletavad 
seda, sealhulgas metsapinnases; arvestades, et ürgmetsad on ELis peaaegu kadunud;

G. arvestades, et komisjoni 2018. aasta aruandes ELi praeguse metsastrateegia 
rakendamise edusammude kohta märgitakse, et ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika 
rakendamine on endiselt suur probleem ning et „metsaelupaikade ja liikide kaitset 
käsitlevatest aruannetest ei ole seni näha mingit edasiminekut“; arvestades, et 
ajavahemikul 2007–2012 teatasid liikmesriigid, et ainult 26 % Euroopa tähtsusega 
metsaliikidel ja 15 % Euroopa tähtsusega metsaelupaikadel, mis on loetletud elupaikade 
direktiivis, oli soodne kaitsestaatus; arvestades, et ELi metsade kvaliteet on juba 
pikemat aega langenud; arvestades, et mõnes liikmesriigis on ebaseadusliku metsaraie 
probleem ikka veel lahendamata;

H. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 4 on keskkond 
valdkond, milles liit ja liikmesriigid jagavad pädevust; arvestades, et ELi toimimise 
lepingu artiklis 191 on sätestatud, et ELi keskkonnapoliitika eesmärk on muu hulgas 
saavutada kaitstuse kõrge tase; arvestades, et Euroopa Kohus on otsustanud, et metsad 
on osa ELi looduspärandist ja kuuluvad seega artikli 191 kohaldamisalasse5;

I. arvestades, et Euroopa Parlament kuulutas 28. novembril 2019. aastal välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra6;

J. arvestades, et metsad on kestliku arengu lahutamatu osa; arvestades, et selleks, et aidata 
toime tulla elurikkuse vähenemise ja kliimakriisidega, on oluline, et metsi kaitstakse, 
taastatakse ja majandatakse nii, et maksimeerida nende suutlikkust talletada süsinikku ja 
kaitsta elurikkust; arvestades, et võrreldes kahjustatud ökosüsteemidega on 
puutumatutel ökosüsteemidel suurem suutlikkus toime tulla keskkonnastressi 
põhjustavate teguritega, sealhulgas kliimamuutustega, kuna neil on iseloomulikud 
omadused, mis võimaldavad kohanemisvõimet suurendada; arvestades, et erinevalt 
noorematest ja majandatavatest metsadest pakuvad suured puud ja puutumatud, 

4 Euroopa Keskkonnaameti aruanne „The European Environment – state and outlook 2020“ (Euroopa keskkond – 
seisund ja väljavaated 2020. aastal), lk 83.
5 Euroopa Kohtu (viies koda) 25. veebruari 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-164/97 ja C-165/97, Euroopa 
Parlament vs. Euroopa Liidu Nõukogu, ECLI:EU:C:1999:99, punkt 16.
6 Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. aasta resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta 
(Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078).
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vanemad metsad olulist elupaika ja talletavad rohkem süsinikdioksiidi (CO2); 
arvestades, et omavahel ühendatud metsaelupaigad ja metsakoridorid on ohustatud 
taimestiku ja loomastiku säilimise tagamisel keskse tähtsusega;

K. arvestades, et metsadel ja metsaaladel on multifunktsionaalne roll, kuna need on 
ringökosüsteemid, mis põhinevad aine ja toitainete täielikul ringlusel, ning neil on 
oluline roll veeringluse reguleerimisel, sealhulgas vee säilitamisel üleujutuste 
vältimiseks, süsihappegaasi sidumisel, süsiniku talletamisel, maismaa elurikkuse 
säilitamisel, looduslähedaste puhke- ja heaoluvõimaluste pakkumisel ning 
majanduskasvu ja tööhõive toetamisel maa- ja linnapiirkondades, kus ELi 
metsandussektor on oluline sammas, mis annab tööd rohkem kui kolmele miljonile 
inimesele; arvestades, et need töökohad sõltuvad pikas perspektiivis vastupidavatest 
metsa ökosüsteemidest;

L. arvestades, et EL on kohustunud täitma ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärke, 
sealhulgas eesmärki 15, mille kohaselt tuleb kaitsta ja taastada maismaaökosüsteeme 
ning propageerida nende säästvat kasutamist, majandada metsi säästvalt, võidelda 
kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja elurikkuse 
hävimine;

M. arvestades, et metsad aitavad tõhusalt kaasa territoriaalsele tasakaalule, 
majanduskasvule ja tööhõivele maa- ja linnapiirkondades ning aitavad säilitada 
metsandussektori konkurentsivõimet; arvestades, et tasakaalustatud lähenemine kõigile 
metsaga seotud funktsioonidele on oluline, et tagada kooskõla metsaga seotud 
poliitikavaldkondade vahel; arvestades, et on oluline rõhutada metsaomanike ja -
majandajate jätkuvaid jõupingutusi metsade kestliku arengu tagamiseks ning seda, kui 
oluline on veelgi suurendada nende potentsiaali saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärgid ja arendada biomajandust, tagades samal ajal ökosüsteemi teenused ja 
elurikkuse; arvestades, et ELi metsaomanikel ja -majandajatel on multifunktsionaalsete 
metsade majandamisel pikad traditsioonid ja kogemused; arvestades siiski, et praeguste 
probleemide tõttu on vaja häid teadmisi metsaökoloogiast, sealhulgas võitluseks 
looduslike häiringutega;

N. arvestades, et üleilmne nõudlus ehtsa metsiku looduse järele kasvab ja üldsuse toetus 
metsa ökosüsteemide rangele kaitsele on märgatavalt suurenenud;

O. arvestades, et metsade geneetiline mitmekesisus on oluline selliste muutuvate 
keskkonnatingimuste nagu kliimamuutustega kohanemiseks ja elurikkuse taastamiseks;

P. arvestades, et ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) maakasutust 
käsitlevas eriaruandes leitakse, et äriline metsandus on süvendanud kasvuhoonegaaside 
netoheite suurenemist, looduslike ökosüsteemide kadumist ja elurikkuse vähenemist;

Q. arvestades, et Euroopa metsadel on tohutu väärtus kliimamuutuste leevendamise 
seisukohast, sest metsaökosüsteemid seovad ja talletavad 10 % ELi kasvuhoonegaaside 
heitest, ja seda suutlikkust on võimalik suurendada; arvestades, et metsad pakuvad ka 
taastuvat ja kliimasõbralikku toorainet, mis võib asendada energiamahukaid materjale ja 
fossiilkütuseid; arvestades siiski, et kaskaadkasutuse põhimõtet tuleks tunnustada ja 
kasutada kasuliku vahendina ressursitõhususe parandamiseks uues metsastrateegias; 
arvestades, et metsade mullas talletub ligikaudu 2,5 korda rohkem süsihappegaasi kui 
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puude biomassis; arvestades, et tulekahjudest ja metsaraiest mõjutatud metsades on 
mullakadu ulatunud kuni 26,6 %; arvestades, et on vaja rõhutada keerukate 
metsaökosüsteemide ja küpsete metsade tähtsust;

R. arvestades, et püsimetsastamine on tava, mille kohaselt metsadel lastakse kasvada oma 
maksimaalse ökoloogilise suutlikkuseni, et talletada süsihappegaasi ja saavutada nende 
täielik elurikkuse potentsiaal;

S. arvestades, et metsade elurikkuse ja funktsionaalsuse täielikuks säilitamiseks ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vajaduse arvessevõtmiseks on 
äärmiselt oluline kaitsta osa aktiivsest metsast mis tahes kujul, ning et ka maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsanduse määruses tunnistatakse, et lagupuit kui metsa 
süsiniku talletaja on sarnane pikaealiste raietoodetega, kuna selle süsinik ei oksüdeeru 
kohe ja see tekitab olulisi mikroelupaiku, millest sõltuvad paljud liigid, sealhulgas 
kaitsealused liigid; arvestades, et välja on töötatud uued kliimamuutustega kohanemise 
ja nende leevendamise võimalused, sealhulgas püsimetsastamine7 ja looduslähedased 
metsad;

T. arvestades, et IPBESi elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste 2019. aasta ülemaailmse 
hindamisaruande kohaselt kahaneb loodus maailmas inimajaloos enneolematult kiiresti 
ning miljon looma- ja taimeliiki on väljasuremisohus;

U. arvestades, et ÜPP on ELi peamine metsamajandamise rahastamise allikas;

V. arvestades, et istandused on sageli monokultuursed, sisaldades vähem bioloogilist 
mitmekesisust kui looduslikud ja poollooduslikud metsad, ning on kliimamuutustele 
vähem vastupidavad, põhjustades seega looduslike häiringute tõttu suuremat 
süsihappegaasi eraldumist;

W. arvestades, et eri liiki raiel on erinev mõju metsade süsinikdioksiidi talletamisvõimele, 
mulla kvaliteedile ja kaitsestaatusele; arvestades, et suurte alade lageraie on kõige 
kahjulikum meetod, kuna see eemaldab pinnasest suure osa orgaanilisest ainest ja 
juurtest, põhjustab mullas talletatud süsiniku eraldumist (mida on seal ligikaudu 2,5 
korda rohkem kui puude biomassis) ning kahjustab oluliselt metsa keerukat struktuuri ja 
sellest sõltuvaid ökosüsteeme;

X. arvestades, et bioenergia toetused toovad kaasa puidu materjalina kasutamise ja 
energiatootmiseks kasutamise vahelise suhte halvenemise ning samal ajal biomassi 
pakkumise kunstliku suurenemise8, mis vähendab metsade võimet siduda süsinikku;

7 „Proforestation: growing existing forests intacted their ecological potential" (Püsimetsastamine: olemasolevate 
metsade raievaba kasvatamine nende ökoloogilise potentsiaali saavutamiseni), William R. Moomaw artiklis 
„2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate Change and Serves the Greatest Good“ 
(2019: Puutumata metsad Ameerika Ühendriikides: püsimetsastamine leevendab kliimamuutusi ja teenib suurimat 
hüve), väljaandes Frontiers in Forests and Global Change.
8 Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2018. aasta aruanne „Biomass production, supply, uses and 
flows in the European Union“ (Biomassi tootmine, tarnimine, kasutamine ja vood Euroopa Liidus): „ELi seatud 
taastuvenergia eesmärgid on toonud kaasa puidupõhise biomassi tarbimise järsu kasvu“. Puidu hinnanguline 
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Y. arvestades, et toetused erinevatele taastuvatele energiaallikatele aitavad sektorit 
elavdada; arvestades, et päikese- ja tuuleenergia sektorid ning nendega seotud 
tehnoloogiad suudavad pärast esialgset laienemist ilma toetusteta toime tulla; arvestades 
siiski, et see ei kehti bioenergia puhul, mis toimib üksnes tänu toetustele;

Z. arvestades, et ELi tasandil metsade kohta kättesaadavad andmed on puudulikud ja 
erineva kvaliteediga, mis takistab ELil ja liikmesriikidel koordineerida metsade 
majandamist ja kaitset;

AA. arvestades, et ulatuslik raadamine on üks tegureid, mis on tekitanud nn täiusliku tormi 
haiguste ülekandumiseks metsloomadelt inimestele9;

AB. arvestades, et ELil on kohustus tagada, et meie tarbimisharjumused ja import 
kolmandatest riikidest ei süvendaks raadamist või metsade seisundi halvenemist ega 
muude looduslike ökosüsteemide otstarbe muutmist või seisundi halvenemist mujal 
maailmas;

1. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle teha ettepanek uue ELi metsastrateegia 
vastuvõtmiseks; rõhutab, et metsastrateegia peab järgima subsidiaarsuse põhimõtet; 
rõhutab, et metsastrateegias tuleb tunnistada ELi pädevust keskkonnakaitse, sealhulgas 
metsade kaitse valdkonnas; tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 191 
kohaselt peab ELi keskkonnapoliitika muu hulgas aitama kaasa keskkonna säilitamisele, 
kaitsmisele ja selle kvaliteedi parandamisele ning loodusvarade kaalutletud ja 
mõistlikule kasutamisele; tuletab meelde, et metsi ja metsade majandamist mõjutavad 
mitmed ELi õigusaktid; rõhutab sellega seoses vajadust tervikliku ja järjepideva 
metsastrateegia järele, mis tugevdaks ELi metsade ja metsandussektori 
mitmeotstarbelist rolli ning edendaks metsade kaugeleulatuvat ühiskondlikku, 
majanduslikku ja keskkonnaalast kasu, järgides seejuures täielikult ELi kliima- ja 
keskkonnaeesmärke; rõhutab vajadust seada uues ELi metsastrateegias selgelt 
esmatähtsaks kliima ja elurikkuse kaitse kui kesksed ja omavahel seotud eesmärgid; 
rõhutab tungivat vajadust ennetada ja ohjata looduslikke häiringuid; rõhutab, et tulevane 
metsastrateegia peaks olema vastavuses Euroopa rohelise kokkuleppega ja kooskõlas 
2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga;

2. märgib, et Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel annavad ka linnametsad sugugi mitte 
tähtsusetu panuse võitlusse kliimamuutuste ja nende tervisemõjudega, ning juhib 
tähelepanu nende eriti olulisele funktsioonile puhkepaikade ja looduskeskkonnana 
linnaelanike jaoks; rõhutab, et lisaks maapiirkondade metsadele tuleks hinnata ka 
linnametsamaid ning metsade ja puude koostoimet linna- ja linnalähipiirkondadega, 
pidades eelkõige silmas pidevaid põudasid, ning et nende funktsiooni selliste 
kogukondade jaoks tuleks paremini mõista;

kasutus energiatootmiseks: 42 % (2005), 43 % (2010), praegu 48 % – olukorras, kus selline kasutus jääb 
tõenäoliselt sageli üldse teatamata.
9 IPBESi ekspertide külalisartikkel „COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and 
Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics“ (COVID-19ga seotud stimuleerivad meetmed peavad 
päästma elusid, kaitsma elatist ja loodust, et vähendada tulevaste pandeemiate ohtu), professorid Josef Settele, 
Sandra Díaz ja Eduardo Brondizio ning dr Peter Daszak, 27. aprill 2020. 
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3. rõhutab vajadust tervikliku ja järjepideva metsastrateegia järele, mis tugevdaks ELi 
metsade ja metsandussektori mitmeotstarbelist rolli ja kestlikkust ning edendaks 
metsade kaugeleulatuvat keskkonnaalast, ühiskondlikku, majanduslikku ja kultuurilist 
kasu; rõhutab sellega seoses, et esmajärjekorras tuleb võtta kiireloomulisi meetmeid, et 
ennetada ja ohjata looduslikke probleeme ja olemasolevat survet metsadele, ning 
võidelda metsade raadamise vastu;

4. rõhutab, et uus metsastrateegia peaks olema ELi keskne poliitikavahend metsaga seotud 
poliitikavaldkondade ja algatuste tõhusaks koordineerimiseks osana Euroopa rohelisest 
kokkuleppest; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma metsaga kaetuse 
eesmärkide kehtestamist, et kestlikult tõsta praegust taset, kiites samal ajal heaks 
kaitsealade, sealhulgas metsadega seotud 2030. aasta eesmärgid, ning taastamist 
kooskõlas ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga ja Euroopa Parlamendi 
nõudmistega10 piirata metsade raadamist ning parandada olemasolevate metsade ja 
metsamaa kvaliteeti; on arvamusel, et metsastrateegia peaks sisaldama asjakohaseid 
vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks;

5. rõhutab, et metsad moodustavad peaaegu poole Natura 2000 alade kogupindalast (ehk 
37,5 miljonit hektarit) ning et 23 % kõigist Euroopa metsadest asuvad nendel aladel, 
mille jaoks metsad on üliolulised11; rõhutab sellega seoses tungivat vajadust pidada 
kinni komisjoni lubadusest võtta kasutusele nulltolerants keskkonnaalaste õigusaktide 
täitmata jätmise suhtes ja eelkõige seada prioriteediks ELi looduskaitsealaste 
õigusaktide, sealhulgas piisavate Natura 2000 alade majandamiskavade tõhus 
jõustamine, ning hinnata, kas Natura 2000 alade metsade kaitseks on eraldatud piisavalt 
vahendeid, sealhulgas rikkumismenetluste kaudu; juhib sellega seoses tähelepanu 
järgmisele viiele suurele väljakutsele Natura 2000 rakendamisel metsades:

1) tasakaal elurikkuse säilitamise ja puidutootmise vahel;

2) kaitse ja kohalike sidusrühmade vajaduste lõimimine;

3) kliimamuutused;

4) vähene rahastamine ning

5) vastuolu muude valdkondade poliitikaga;

eelnevat silmas pidades kutsub komisjoni ja liikmesriike üles:

1) parandama teabevahetust ja läbipaistvust;

2) panema majandamisstrateegiate väljatöötamisel ja kliimamuutustele 
reageerimisel rohkem rõhku looduskaitse aluseks olevale teadusele;

10 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015).
11 Euroopa Keskkonnaamet, „European Forest Ecosystems – State and Trends“ (Euroopa metsade ökosüsteemid 
– olukord ja suundumused), 2016.



AM\1214643ET.docx PE658.343v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

3) kaasama üldsust rohkem poliitika kujundamisse ja rakendamisse;

4) kehtestama tõhusa rahastamisstrateegia;

5) kujundama lõimitud maakasutuse ja kaitse Euroopa poliitika ning

6) parandama teadmisi Natura 2000 rakendamise kohta metsades ning Natura 
2000 mõju kohta elurikkusele, metsamajandamisele ja muudele 
maakasutusviisidele kogu ELis;

6. märgib, et metsade kaitse ja säästev majandamine annab olulise panuse meie üldisesse 
heaolusse ning selle suhtes ei tohiks kohaldada konkurentsiõigust; tuletab meelde, et 
metsades toimub avalikes huvides tegutsemine vaba aja veetmise ning tervishoiu ja 
hariduse valdkonnas;

7. täheldab, et metsade multifunktsionaalset rolli silmas pidades tuleb edendada kõiki 
järgmisi aspekte: metsade kaitsefunktsioon lugematute looma- ja taimeliikide 
elupaigana, metsade kasulikkus puidu ja muude toodete allikana ning metsade 
kaitsefunktsioon taimestiku ja loomastiku jaoks; rõhutab, et metsade ökoloogilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone tuleb käsitleda omavahel seotuna;

8. on seisukohal, et võttes arvesse raskusi, millega seisavad silmitsi väikesed ja keskmise 
suurusega maaomanikud ja isegi mõned avaliku sektori asutused, on äärmiselt oluline 
lihtsustada metsadele antava ELi toetuse kättesaadavust ning vähendada bürokraatiat;

9. rõhutab, et eri liiki metsade CO2 sidumise võime kohta on lahknevaid seisukohti ning 
teadusuuringud näitavad, et vastupidavad, terved ja bioloogiliselt mitmekesised metsad 
seovad süsihappegaasi rohkem kui intensiivselt raiutavad metsad; nõuab seetõttu 
tungivalt, et uus metsastrateegia edendaks kestlikku metsamajandamist; tuletab meelde, 
et EL ja selle liikmesriigid on võtnud kohustuse kohaldada kestliku metsamajandamise 
määratlust ja põhimõtteid12; märgib siiski, et komisjon töötab välja kestliku 
metsamajandamise ELi tasandi määratlust, mis peaks põhinema kõrgeimatel kestlikkuse 
standarditel, kusjuures kesksel kohal on elurikkuse ja väärtuslike süsiniku sidujate 
kaitse; rõhutab metsadest ja metsapõhisest väärtusahelast tulenevat üldist kliimaalast 
kasu, nimelt CO2 paremat sidumist, süsiniku talletamist ning fossiilsete toorainete ja 
energia säästvat asendamist; tunnistab, et kestlik metsamajandamine peab tagama 
Euroopa metsade elurikkuse kaitse; märgib, et metsade kaitse ja tootmine ei pruugi olla 
vastuolus, vaid võivad mõnel juhul olla omavahel kooskõlas ja anda kliimakaitse 
valdkonnas positiivseid tulemusi;

10. rõhutab, et mõnel juhul tehakse biomajanduse sektoris ja eriti metsanduses, millel on 
kliimaneutraalsele majandusele üleminekul keskne osa, kompromisse kliimakaitse ja 
elurikkuse kaitsmise vahel; väljendab muret selle pärast, et neid kompromisse ei ole 
hiljutistes poliitilistes aruteludes piisavalt käsitletud; kutsub kõiki sidusrühmi üles 
töötama välja sidusat lähenemisviisi, et ühendada jõudsalt edeneva metsandussektori ja 
biomajanduse raames elurikkuse kaitse ja kliimakaitse;

12 Esitatud Forest Europe 1993. aasta Helsingi resolutsioonis H1.
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11. märgib, et kuigi kõige paremini säilinud metsi, mida ei raiuta, on vähe, tuleks neile 
pöörata väärilist tähelepanu, kuna nad aitavad kaasa teadmistele, tervisele ja 
ökoturismile, millest me ei tohi tulevasi põlvkondi ilma jätta; rõhutab, et Natura 2000 
kui Euroopa ökoloogiliste elupaikade kaitse võrgustik peaks etendama Euroopa 
metsastrateegias olulist rolli; on seisukohal, et Natura 2000 peaks olema metsade kaitse 
ja säilitamise tagamisel keskse tähtsusega;

12. rõhutab metsade ja metsamaade klastrite tähtsust ja olulist rolli kliima kaitsmisel; 
rõhutab, et metsandus ja metsandusteenused ning tootmisahela järgmise etapi 
töötlemistoimingud loovad mahuka majandustegevuse, eelkõige struktuuriliselt 
ebasoodsas olukorras olevates maapiirkondades, kuna tekitavad nõudluse muude 
sektorite kaupade ja teenuste järele;

13. rõhutab, et liikmesriigid peavad üksteisega jagama metsamajandamise ja -planeerimise 
häid tavasid; juhib samuti tähelepanu sellele, kui oluline on kehtestada Euroopa 
suunised, mis on seotud Euroopa rohelises kokkuleppes eelnevalt kindlaks määratud 
eesmärkidega, et anda liikmesriikidele juhiseid metsanduse majandamise, hoolduse ja 
planeerimise kohta;

14. rõhutab, et asukohale ja keskkonnale sobilike puuliikide kaitse ja püsimetsastamine, 
taasmetsastamine ja metsastamine peaksid olema tulevase ELi metsastrateegia keskmes; 
märgib, et looduslähedase majandamise tavad on nende eesmärkide saavutamiseks 
parim viis;

15. rõhutab, et uuringute kohaselt13 akumuleerivad põlismetsad jätkuvalt süsinikku, 
vastupidiselt seisukohale, nagu oleksid nad süsinikuneutraalsed või isegi CO2 allikad;

16. rõhutab, et metsandustoodete asendusmõju ei saa mingil juhul kompenseerida põlis- ja 
ürgmetsade kadu, mis on tunnistatud asendamatuteks14 ning mida tuleks kaitsta 
õiguslike vahendite ja stiimulitega, võttes arvesse nende keerukust, ühendatavust ja 
esindavust15;

17. nõuab ELi metsastrateegia osana ELi ürg- ja põlismetsade ranget kaitset;

18. tuletab meelde, et umbes 60 % ELi metsadest on eraomandis ja et umbes kahele 
kolmandikule erametsaomanikest kuulub vähem kui kolm hektarit metsa; rõhutab, et 
kõigis meetmetes on vaja seda nõuetekohaselt arvesse võtta ja seetõttu tuleb need 
kavandada viisil, mis on väikemetsaomanike jaoks kättesaadav ja praktiliselt 
rakendatav; tuletab meelde, et komisjon on tuvastanud, et halduskoormus ja 

13 S. Luyssaert jt, 2008: „Old-growth forests as global carbon sinks“ (Põlismetsad kui ülemaailmsed süsiniku 
sidujad) väljaandes Nature.
14 Euroopa Komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatis „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja 
taastamiseks“ (COM(2019)0352).
15 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015, punkt 52).
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metsaomandi struktuur on teatavate meetmete võtmisel piiravad tegurid16;

19. kordab tõsiasja, et suure süsinikusisaldusega ökosüsteemide, sealhulgas metsade kaitse 
on kliimamuutustele vahetut mõju avaldav reageerimisvõimalus, erinevalt 
metsastamisest, taasmetsastamisest ja taastamisest, mille saavutamine võtab rohkem 
aega17; nõuab, et ELi poliitikameetmed juhinduksid sellest põhimõttest;

20. rõhutab, et elurikkuse jätkuv vähenemine on viimastel aastakümnetel avaldanud 
negatiivset mõju paljude ökosüsteemi teenuste osutamisele; märgib, et see vähenemine 
on osaliselt tingitud intensiivsest põllumajandusest ja metsandusest; rõhutab, et 
reguleerivate teenuste jätkuv vähenemine võib kahjustada elukvaliteeti18;

21. tõdeb, et kliimamuutused muudavad metsade kasvuvõimet ning suurendavad põudade, 
üleujutuste ja tulekahjude sagedust ja tõsidust ning soodustavad metsi kahjustavate uute 
kahjurite ja haiguste arengut; märgib, et võrreldes kahjustatud ökosüsteemidega on 
puutumatutel ökosüsteemidel suurem suutlikkus toime tulla keskkonnastressi 
põhjustavate teguritega, sealhulgas kliimamuutustega, kuna neil on iseloomulikud 
omadused, mis võimaldavad kohanemisvõimet suurendada;

22. nõuab, et liikmesriigid tagaksid, et üle 10 hektari suurustel metsadel oleksid 
metsamajandamiskavad, mis hõlmavad süsiniku talletamist ja elurikkusega seotud 
kaalutlusi ning vajaduse korral järgivad Natura 2000 eesmärke;

23. tuletab meelde üle 700 teadlase kirja, milles nõutakse taastuvenergia direktiivi 
teaduslikult põhjendatud muutmist, eelkõige eesmärgi saavutamisel teatavat liiki 
puitbiomassi arvesse võtmata jätmist ja toetuse saamise õiguse kaotamist;

24. rõhutab, et suurtel intensiivsetel bioenergiaistandustel, sealhulgas monokultuursetel 
istandustel ning eelkõige loodusmetsi ja elatuspõllumajandusmaid asendavatel 
istandustel on elurikkusele negatiivne mõju;

25. rõhutab metsade rolli fossiilsel toorainel põhinevate materjalide asendamisel 
bioressursipõhiste toodetega; on veendunud, et uus metsastrateegia peaks kajastama 
Euroopa metsade ja ELi kestliku ringbiomajanduse olulist rolli kliimaneutraalsuse 
saavutamisel 2050. aastaks ning et selleks tuleks strateegiasse lisada vastavad meetmed; 
rõhutab, et need meetmed peaksid ära kasutama asendusmõjude täielikku potentsiaali; 
rõhutab siiski, et uue metsastrateegia meetmetes, mis käsitlevad biomajandust ja puidu 
biomassi kasutamist, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta nende olulist rolli süsiniku 

16 Euroopa Komisjoni 7. detsembri 2018. aasta aruanne „ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud. 
„Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks““ (COM(2018)0811), lk.3.
17 Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC), 2019: „ Climate Change and Land Report-Summary for 
Policymakers“ (Aruande „Kliimamuutused ja maa“ kokkuvõte poliitikakujundajatele).
18 Valitsustevaheline bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitlev teaduslik-poliitiline foorum 
(IPBES) (2018): Valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-
poliitilise foorumi Euroopa ja Kesk-Aasia bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste piirkondliku 
hindamise aruande kokkuvõte poliitikakujundajatele. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. 
Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. 
Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann ja M. Christie (toim). IPBESi sekretariaat, Bonn, 
Saksamaa.
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talletamisel, elurikkuse kaitsmisel ja muude ökosüsteemi teenuste osutamisel ning mõju 
metsa ökosüsteemide kaitsele ja süsihappegaasi sidumisele ressursitõhusal viisil;

26. juhib tähelepanu sellele, et aruandes ELi metsastrateegia rakendamise edusammude 
kohta märgitakse, et hoolimata seni võetud meetmetest on ELi bioloogilise 
mitmekesisuse poliitika rakendamine endiselt suur probleem19 ning et metsaelupaikade 
ja liikide kaitset käsitlevatest aruannetest ei ole seni näha kuigi suurt edasiminekut; 
kutsub komisjoni üles integreerima metsade ökosüsteemide ja elurikkuse kaitse ja 
taastamine põhikomponendina uude metsastrateegiasse;

27. märgib murega, et 2015. aastal leiti, et vaid 15 % metsa elupaikadest ja 26 % metsas 
kasvavatest liikidest on soodsa kaitsestaatusega20; tuletab meelde ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia eesmärki 3b, mille eesmärk on parandada mõõdetavalt selliste 
liikide ja elupaikade kaitsestaatust, mis sõltuvad metsandusest või mida see tegevusala 
mõjutab, ning ökosüsteemi teenuste pakkumist; taunib asjaolu, et bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia vahehinnangu kohaselt ei ole selle eesmärgi saavutamisel 
tehtud märkimisväärseid edusamme21;

28. rõhutab vajadust vähendada üldist tarbimist ning samuti puidu ja puidupõhiste toodete 
tarbimist ELis, edendades rohkem ringlusel põhinevat majandust ja seades esikohale 
puidu kasutamise tõhusaimal viisil, mis võimaldab süsiniku sidumist pikas perspektiivis 
ja vähendab jäätmeteket;

29. on seisukohal, et ELi metsastrateegia peaks aitama muuta suundumust, kus kohalike 
liikide arvel eelistatakse üha enam kiiresti kasvavaid võõrliike, näiteks eukalüpti;

30. rõhutab metsandusspetsialistide kutseõppe- ja ümberõppeprogrammide tähtsust uute 
tehnoloogiate kasutamisel ja nende kohandamisel käimasolevate muutustega, sealhulgas 
luues teabevahetusplatvormi heade tavade vahetamiseks, ning peab oluliseks kaasata 
sellesse protsessi metsaomanikud ja -majandajad ning julgustada neid järgima kestliku 
metsakaitse ja elurikkuse edendamise tavasid;

31. nõuab, et uus metsastrateegia aitaks tagada, et metsamajandamise tavadega välditaks 
metsa ökosüsteemide mis tahes killustumist väiksemateks osadeks, pöörates erilist 
tähelepanu ürgmetsadele, kuna paljud liigid, sealhulgas suuremad imetajad, sõltuvad 
ellujäämisel omavahel ühendatud terviklikest metsaelupaikadest; nõuab, et 
metsastrateegias seataks prioriteediks killustatud metsade taasühendamine, taastades 
kohalikele tingimustele ja elurikkusele sobivad metsakoridorid;

32. on seisukohal, et metsaressursse ja metsade seisundit käsitlev teave on oluline 
tagamaks, et metsade kohta tehtavad otsused oleksid sotsiaal-majanduslikult ja 

19 Euroopa Komisjoni 7. detsembri 2018. aasta aruanne „ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud. 
„Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks““ (COM(2018)0811), lk 3.
20 Euroopa Keskkonnaameti 27. novembri 2019. aasta briefing „Metsadünaamika Euroopas ja selle ökoloogilised 
tagajärjed“. Viimati muudetud 10. detsembril 2019.
21 Euroopa Komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta aruanne ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aastani kestva 
strateegia vahehinnangu kohta (COM(2015)0478). 
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ökoloogiliselt võimalikult kasulikud kõigil tasanditel;

33. rõhutab Karpaatide piirkonna erilist tähtsust ja märgib, et ELi ühinemine Karpaatide 
konventsiooniga oleks oluline, et aidata toetada piirkonda, kus asuvad Mandri-Euroopa 
asendamatu väärtusega loodusressursid;

34. märgib murega, et ELi tasandil näitavad esitatud andmed22, et energia moodustab 48 % 
puitbiomassi kogukasutusest; kordab, et lisaks looduslikule süsiniku sidumisele ja 
elurikkuse kaitsele kohapeal tuleks raiutud puitu kasutada eelkõige materjalina, et see 
oleks kooskõlas meie elurikkuse ja kliimaeesmärkidega;

35. rõhutab hiljuti loodud ja traditsiooniliste ulatuslike agrometsandussüsteemide väärtust ja 
potentsiaali põllumajandustootmise ja mitmekesistamise jaoks, sealhulgas 
biomajanduse, süsiniku sidumise, kõrbestumise ärahoidmise ja võimaliku metsade 
ökosüsteemidele avalduva surve vähendamise otstarbel; peab kahetsusväärseks, et ühise 
põllumajanduspoliitika reformidest tulenevad eeskirjad on süstemaatiliselt põhjustanud 
agrometsandussüsteemide olukorra halvenemist ning on paljudel juhtudel takistanud 
nende taastamist, taaselustamist ja noorendamist; märgib murega, et praegu hävineb 
Vahemere maades suures ulatuses ajaloolisi, suure väärtusega agrometsandussüsteeme, 
ning nõuab tungivalt reeglite muutmist, et hõlbustada olemasolevate 
agrometsandussüsteemide uuendamist ja taastamist ning uute süsteemide rajamist;

36. märgib, et alates metsastrateegia kehtestamisest 2013. aastal on teadusuuringud ja 
tehnoloogia jõudsalt edenenud; rõhutab, kui oluline on edendada täiendavaid 
teadusuuringuid muu hulgas metsa ökosüsteemide, elurikkuse, fossiilsete toorainete ja 
energiaallikate kestliku asendamise, süsiniku talletamise, puidupõhiste toodete ja 
säästva metsamajandamise tavade kohta metsanduses ja biotoorainel põhinevates 
toodetes; on veendunud, et sellesse tuleks veelgi rohkem suunata teadusuuringuteks 
eraldatavaid ELi vahendeid; kutsub ka komisjoni ja liikmesriike üles rahastama 
teadusuuringuid ja jätkama andmete kogumist uuenduslike meetodite kohta metsade 
kaitsmiseks ja metsade vastupidavuse suurendamiseks, näiteks vastupidavate liikide 
kasutuselevõtmiseks; rõhutab, et teadusuuringute ja rahastamise suurendamine aitaks 
positiivselt kaasa kliimamuutuste leevendamisele, metsa ökosüsteemide kaitsmisele 
ning elurikkuse suurendamisele, kestlikule majanduskasvule ja tööhõivele, eriti 
maapiirkondades;

37. kutsub üles võtma kasutusele puidu liikumistee kindlakstegemise ja jälgimise 
kooskõlastatud elektroonilise süsteemi ning toetama automaatsete vahendite 
väljatöötamist puidu ringluse analüüsimiseks ja jälgimiseks selle töötlemise kõigis 
etappides ning integreerimiseks vastavate riiklike ja kaubanduslike andmesäilitus-, 
aruandlus-, lubade väljastamise ja lepingute registreerimise süsteemidega;

38. rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on metsade pikaajalise kestlikkuse 
tagamisel keskne roll, kuna nad saavad osaleda piirkondliku tasandi säästva arengu 
kavades, pika olelusringi jooksul süsinikku absorbeerivate metsandustoodete 

22 Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, 2018: „Biomass production, supply, uses and flows in the European 
Union“ (Biomassi tootmine, tarnimine, kasutamine ja vood Euroopa Liidus).
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väljatöötamises ning VKEde ettevõtlusvaimu edendamises metsandussektoris;

39. nõuab, et jätkuvalt rahastataks teadusuuringuid, mis käsitlevad mullatüüpe ja nende 
tähtsust seoses metsade vastupidavusega kliimamuutustele ja nende muutustega 
kohanemisega, elurikkuse kaitse ja suurendamise ning muude ökosüsteemiteenuste 
osutamisega;

40. peab oluliseks säilitada kohalikke geneetilisi ressursse ja valida välja need olemasoleva 
genofondi elemendid, mis on kõige paremini kohandunud eeldatavate 
kasvutingimustega tulevikus;

41. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma majanduslikke ja poliitikavahendeid, mis 
võimaldaksid suuremal hulgal metsal kasvada oma ökoloogilise potentsiaalini ja siduda 
süsinikdioksiidi;

42. rõhutab, kui olulised on teaduslikud tõendid ELi metsanduspoliitika kohta;

43. teeb ettepaneku ajakohastada maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse 
(LULUCF) aruandlust ja arvestust käsitlevaid eeskirju, et stimuleerida mittesekkumise 
valikut majandatava metsamaa arvestuskategoorias põlismetsade aladel, näiteks jättes 
vastavad CO2 sidumised määruse kehtestatud piirangutest välja;

44. rõhutab muude metsaga seotud tegevuste olulisust, eelkõige mittepuiduliste 
metsasaaduste (nt seente ja marjade) korjamist, loomade karjatamist ja mesindust;

45. on seisukohal, et sekkumisvaba majandamise režiimis hõlmatud rangelt kaitstud alad 
peaksid kuuluma ELi metsastrateegiasse ja kohalikesse arengustrateegiatesse, põhinedes 
vähese mõjuga loodusturismil ja tootmisväliste ökosüsteemiteenuste pakkumisel;

46. kutsub komisjoni üles järgima teatises „Roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640) 
sätestatud põhimõtet „ära tekita kahju“ ning vaatama läbi kõik asjakohased õigusaktid, 
et võtta arvesse uusimaid teadusandmeid seoses metsa ökosüsteemide, erinevate 
süsinikureservuaaride ja nende tõelise väärtusega kliimamuutuste leevendamisel ja 
nendega kohanemisel, sealhulgas elurikkuse olulist rolli sellises kohanemises;

47. tuletab meelde vajadust kaitsta metsi suurenevate ohtude eest ning ühitada nende 
tootlikud ja kaitsefunktsioonid, võttes arvesse, et põuad, tulekahjud, tormid ja kahjurid 
kahjustavad metsi kliimamuutuste tõttu eeldatavasti sagedamini ja tõsisemalt;

48. väljendab muret metsade tervisliku seisundi ja vastupidavuse pärast paljudes Euroopa 
piirkondades; rõhutab, et uues metsastrateegias tuleks arvesse võtta, et mitmekesine 
mets, mis esindab piirkonna loomulikku koostist, on üldiselt vastupidavam kui 
monokultuurne mets; toonitab vajadust tugevdada ja kasutada täielikult ära ELi 
mehhanisme, et võidelda metsadele avaldatava piiriülese surve vastu; tuletab meelde, et 
Euroopa Keskkonnaameti andmetel23 on peamised ELi metsadele avalduva surve 
allikad suurenev maakasutus, linnapiirkondade laienemine ja kliimamuutused; rõhutab, 
et neis ökosüsteemides esineb üha rohkem ka looduslikke häiringuid, nagu tormid, 

23 Euroopa Keskkonnaamet, „Metsadünaamika Euroopas ja selle ökoloogilised tagajärjed“, 27. november 2018.



AM\1214643ET.docx PE658.343v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

tulekahjud, põuad, invasiivsed võõrliigid, kahjurid, putukate levik ja haigused, mis kõik 
võimendavad haavatavust kliimamuutuste suhtes; kutsub komisjoni üles hõlbustama 
parimate tavade vahetamise platvormi loomist, et selle vastu võidelda;

49. juhib tähelepanu asjaolule, et õhusaastel on oluline mõju mitte ainult inimeste tervisele, 
vaid ka keskkonnale; kutsub komisjoni üles uurima oma tulevases saastevabas 
tegevuskavas õhusaaste mõju metsadele ja metsade elurikkusele;

50. väljendab heameelt, et 2020. aasta veebruaris käivitati Euroopa metsateabesüsteem 
(FISE), mis pakub Euroopa andmetaristut metsade kohta; kutsub liikmesriike üles 
osalema täiel määral andmete jagamises ja töötama Euroopa metsade seisundit käsitleva 
ühtlustatud andmeraamistiku loomise nimel; kutsub üles viima FISE töö õigeaegselt 
lõpule kõigis viies prioriteetses valdkonnas: metsadega seotud põhiandmed, 
biomajandus, loodus ja elurikkus, kliimamuutuste leevendamine ning metsade tervis ja 
vastupidavus;

51. rõhutab, et ELi metsastrateegia üks eesmärke peaks olema saavutada soodsat 
kaitsestaatust omavate metsaliikide ja metsa elupaikade osakaalu oluline suurenemine; 
nõuab, et strateegia sisaldaks sellekohaseid ambitsioonikaid meetmeid;

52. konstateerib, et ELi metsastrateegias tuleks arvesse võtta metsade suurt majanduslikku, 
sotsiaalset ja kultuurilist väärtust; juhib tähelepanu sellele, et metsaga seotud erinevad 
majandustegevused võivad avaldada metsa ökosüsteemidele mitmesugust kahjulikku 
mõju; rõhutab, et ELi uus metsastrateegia peaks ergutama ainult sellist 
majandustegevust, mis austab metsa ökosüsteemide kestlikke piire;

53. soovitab tungivalt piirata lageraie kasutamist raiemeetodina ning toetab puude pideva 
kasvu suuremat kasutamist; konstateerib, et metsa lageraie vabastab suurema osa 
maapinnas talletunud süsinikuvarust atmosfääri; rõhutab vajadust edendada 
alternatiivseid ja vähem invasiivseid puidu ülestöötamise meetodeid;

54. väljendab heameelt asjaolu üle, et vastavalt Euroopa rohelisele kokkuleppele on uue 
metsastrateegia peamisteks eesmärkideks tõhus metsastamine, metsade säilitamine ja 
taastamine; rõhutab, et metsa ökosüsteemi küpsedes kasvab metsa ökosüsteemi 
süsinikdioksiidi sidumise potentsiaal ja et looduslikud metsad pakuvad olulist kasu; 
rõhutab, et esmatähtsaks tuleks pidada olemasolevate metsade, eelkõige põlismetsade 
kaitset ja taastamist;

55. rõhutab, et EL peab tegema rohkem lageraie ja ebaseadusliku metsaraie tavade 
peatamiseks; märgib, et hoolimata ELi puidumäärusest toimub mõnes liikmesriigis 
endiselt ebaseaduslik metsaraie; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid 
nendes küsimustes kiireloomulisi meetmeid, jälgides tähelepanelikult ja jõustades 
kehtivaid ELi õigusakte; kutsub komisjoni üles rikkumiste korral algatama kiiresti 
rikkumismenetlusi ning võtma ebaseadusliku metsaraie juhtumite puhul järelmeetmeid 
selliste organite nagu Euroopa Prokuratuuri ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
kaudu; kutsub komisjoni üles viima viivitamata lõpule ebaseadusliku metsaraie vastaste 
ELi õigusnormide toimivuskontrolli;

56. tuletab meelde, et enamikku ELi metsadest, sealhulgas enamikku põlismetsadest, 
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majandatakse24; rõhutab, et ELi metsastrateegia koos pikaajalise planeerimisega on 
vajalik selleks, et suurendada põlismetsade osakaalu; kutsub komisjoni üles esitama 
pikaajalise ELi metsastrateegia põlismetsade osakaalu suurendamiseks;

57. kutsub komisjoni üles uurima võimalust töötada välja õigusraamistik kohapeal toodetud 
puidu ELi sertifitseerimissüsteemi jaoks, mis põhineb kõrgeimatel 
kestlikkusstandarditel;

58. juhib tähelepanu sellele, et maaelu arengu vahendite kasutamist liikmesriikides on 
võimalik parandada, eelkõige metsade elurikkuse parandamisega seotud programmides; 
kutsub liikmesriike üles kasutama olemasolevaid toetusmeetmeid metsade ja elurikkuse 
säilitamiseks; rõhutab ühtlasi, et tähtis on ka tagada piisavad vahendid uue ELi 
metsastrateegia rakendamiseks;

59. kutsub komisjoni üles taasalustama läbirääkimisi rahvusvahelise õiguslikult siduva 
metsakonventsiooni üle, mis aitaks kaasa metsade majandamisele, säilitamisele ja 
säästvale arengule ning näeks ette metsade mitmesugused ja üksteist täiendavad 
funktsioonid ja kasutusviisid, sealhulgas metsastamise, taasmetsastamise ja metsakaitse 
meetmed, võttes samal ajal arvesse praeguste ja tulevaste põlvkondade sotsiaalseid, 
majanduslikke, ökoloogilisi, kultuurilisi ja vaimseid vajadusi ning tunnustades igat liiki 
metsade olulist rolli ökoloogiliste protsesside ja ökoloogilise tasakaalu säilitamisel ning 
toetades põlisrahvaste, nende kogukondade ja muude kogukondade ning metsarahvaste 
identiteeti, kultuuri ja õigusi;

60. väljendab muret elurikkuse vähenemise pärast ELis, mis tuleb peatada ELi 
metsastrateegiaga; tuletab meelde, et elurikkuse vähenemine on ELi siseprobleem; 
märgib, et metsastrateegia peaks kaitsma ELi küpsete metsade viimaseid osi, arvestades 
nende tähtsust elurikkuse kaitsealadena ja metsade vastupidavuse suurendamise viisina; 
rõhutab, et see strateegia peaks edendama mullastikule ja maastikele mõju 
mitteavaldavat metsakasvatust;

61. märgib, et vaatamata Euroopa metsateabesüsteemi loomisele on olemasolevad andmed 
ELi metsade ja eriti nende ökoloogilise seisundi kohta puudulikud, neid on keeruline 
koondada ja neid ei saa kaugseire abil kinnitada; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 
investeeriksid märkimisväärselt Euroopa metsateabesüsteemi edasisse arendamisse ja 
üleeuroopalise kaugseireprogrammi kasutuselevõtmisse;

62. märgib, et ELi metsi käsitleva ühtse teabesüsteemi loomine on olnud pikaajaline 
protsess ja seda ei ole veel täielikult saavutatud; rõhutab, et praeguste andmelünkade 
täitmiseks tuleb taotleda sünergiat ametiasutuste ja asjaomaste organisatsioonide vahel, 
minnes kaugemale projektipõhistest piirangutest, ja usub, et teabes tuleks käsitleda 
selliseid küsimusi nagu andmete kättesaadavus, ühtlustatud metoodika ning finants- ja 
suutlikkusvahendite toetamine;

63. rõhutab, et uus metsastrateegia peaks nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil stimuleerima 

24 Naudts, K., Chen, Y. jt, „Europe’s forest management did not mitigate climate warming“ (Euroopa 
metsamajandamine pole leevendanud kliima soojenemist). Science, 5. veebruar 2016: 351. kd, väljaanne nr 6273, 
lk 597–600.
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ringbiomajanduse kasvu ja tunnistama, et metsapõhised väärtusahelad on selle kasvu 
saavutamisel võtmetähtsusega; on seisukohal, et uus metsastrateegia peaks ergutama ka 
ringbiomajanduse laiendamist metsapõhiste väärtusahelate ning muude süsinikuheite 
vähendamist vajavate sektorite ja väärtusahelate edasise integreerimise kaudu;

64. märgib, et 90 % metsanduse rahastamiseks ettenähtud vahenditest ELis tuleb Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD); väljendab muret kavandatud kärbete 
pärast EAFRD eelarves; kutsub otsusetegijaid üles vältima võimaluse korral mis tahes 
kärpeid metsandussektorile antavas toetuses, et täita Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärke;

65. kutsub komisjoni üles lisama uude ELi metsastrateegiasse siduvad eesmärgid metsa 
ökosüsteemide, eelkõige kohalike Euroopa metsade kaitseks ja taastamiseks, et muu 
hulgas suurendada ELi rahvusvahelist usaldusväärsust selles valdkonnas, ning soovitab 
toetada liikmesriike kohalike Euroopa metsade kaitsmisel;

66. rõhutab metsade rolli vastupidavuse suurendamisel kliimamuutuste kahjuliku mõju 
suhtes; juhib tähelepanu vajadusele konkreetsete ja tõhusate meetmete järele 
kliimamuutustega kohanemise strateegiates ja kavades, mis hõlmaksid sünergiat 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahel;

67. kutsub komisjoni üles käsitlema linnametsade arendamise küsimust ELi 
metsastrateegias; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et paljud Euroopa 
linnakeskused on ühinenud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
programmiga „Tree Cities of the World“; kutsub komisjoni üles edendama koostööd ja 
parimate tavade vahetamist Euroopa linnade vahel linnametsanduse edendamise teemal;

68. väljendab sügavat muret selle pärast, et mõnes ELi osas ei rakendata kehtivaid 
metsandusega seotud ELi õigusakte piisaval määral; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles täielikult rakendama kehtivaid õigusakte ning tugevdama kestliku ja aktiivse 
metsamajandamise rakendamist;

69. märgib, et kohandatud metsamajandamiskavade rakendamine toimub liikmesriigi 
tasandil ning nõuab suuremat koostööd metsandus- ja keskkonnaasutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, kohalike kogukondade ja metsaomanike vahel;

70. kutsub liikmesriike üles tagama, et ühise põllumajanduspoliitika riiklikud 
strateegiakavad motiveeriksid metsamajandajaid metsi säilitama, kasvatama ja kestlikult 
majandama;

71. juhib tähelepanu vajadusele töötada välja ja kehtestada invasiivsete võõrliikide vastu 
võitlemise kavad, mis on sel eesmärgil varustatud konkreetsete inim-, tehniliste ja 
rahaliste ressurssidega;

72. nõuab, et kaubanduslepingutes võetaks puidu impordi puhul arvesse kestlikkuse 
põhimõtet ning et rikkumiste korral kohaldataks karistusi;

73. märgib, et mitmes vanuses ja mitmeliigilised metsad, mida majandatakse elurikkuse 
kaitse kriteeriumide kohaselt, taluvad paremini kliimamõju, nagu tulekahjud, põuad ja 
hooajavälised ilmastikunähtused, ning seetõttu on need olulised tulevikuinvesteeringud 
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mitte ainult kogukondade ja looduse, vaid ka metsamajanduse jaoks; nõuab, et ELi 
vahenditest ei toetataks monokultuure, mis on kahjurite ja haiguste ning põua, tuulte, 
tormide ja tulekahjude suhtes vähem vastupidavad;

74. rõhutab, et uue metsastrateegiaga on võimalik saavutada poliitiline mõju ainult siis, kui 
see hõlmab kõiki metsapõhiseid väärtusahelaid; märgib, et metsapõhised väärtusahelad 
etendavad juba praegu Euroopa majanduse jaoks olulist rolli ning keskkonnasäästliku 
majanduskasvu strateegia väljatöötamisel Euroopa keskkonnasäästliku kokkuleppe 
kaudu on nad hädavajalikud; rõhutab, et uus metsastrateegia peab toetama 
konkurentsivõimelisi ja kestlikke ELi metsapõhiseid väärtusahelaid nii kohalikul kui ka 
ülemaailmsel tasandil;

75. rõhutab metsade terapeutilist funktsiooni, millel on otsene positiivne mõju inimeste 
tervisele ja elukvaliteedile; rõhutab, et metsad aitavad kaasa ka Euroopa 
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikule arengule, sealhulgas sissetulekute 
ümberjaotamisele ELi kõige hõredamalt asustatud piirkondadele tänu ökoturismile, mis 
on turismitööstuses üks populaarsemaid puhkamisviise;

76. kordab oma üleskutset25 viia ellu järjepidevat metsapoliitikat, mis võitleb ühtviisi nii 
elurikkuse vähenemise kui ka kliimamuutuste tagajärgede vastu ning suurendab ELi 
looduslikke neeldajaid, kaitstes, säilitades ja edendades samal ajal elurikkust;

77. kutsub komisjoni üles lisama ELi uude metsastrateegiasse metsaomanike toetamise, 
sealhulgas rahalise toetamise vajaduse; on seisukohal, et selline toetus tuleks seada 
sõltuvusse kestliku metsamajandamise rakendamisest; märgib, et selleks, et tagada 
jätkuv investeerimine kaasaegsesse tehnoloogiasse, keskkonna- ja kliimameetmetesse, 
mis tugevdavad metsade multifunktsionaalset rolli, koos spetsiaalse 
rahastamisvahendiga Natura 2000 võrgustiku alade haldamiseks, ning inimväärsete 
töötingimuste loomisse, peaks see rahaline toetus kujutama endast rahastamisvahendite, 
riikliku rahastamise ja erasektori rahastamise toimivat kombinatsiooni; kutsub 
komisjoni üles globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) teavet kasutades looma 
ja rahastama Euroopa metsastamise ja taasmetsastamise programmi, mis oleks suunatud 
metsaala laiendamisele, mulla degradeerumise vastu võitlemisele, õhukvaliteedi 
parandamisele linnapiirkondades ja selle tagamisele, et metsad säilitaksid oma 
looduslike liikide koosluse;

78. peab kahetsusväärseks, et metsamajandamiskavade praegune kasutus on liikmesriigiti 
väga erinev; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon tõhustaks metsamajandamiskavade 
kasutamist, sealhulgas koostades ühised suunised nende kehtestamiseks ja 
rakendamiseks; kutsub liikmesriike üles tugevdama metsamajandamiskavade 
kasutamist ja jälgima tähelepanelikult nende rakendamist, järgides samas 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid; rõhutab, et lahenduste leidmiseks 
paljudele metsade ja metsa majandamisega seotud probleemidele ELi tasandil on vaja 
eraldi platvormi; on seisukohal, et metsamajandamismudelid peavad hõlmama 
keskkonnaalase, ühiskondliku ja majandusliku kestlikkuse kriteeriume, mis tähendab, et 
metsade ja metsamaade haldamine ja kasutamine peaks võimaldama säilitada nende 

25 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015).
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elurikkuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali täita praegu ja 
tulevikus asjakohaseid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone 
kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil ning mitte kahjustada teisi ökosüsteeme26; 
kutsub komisjoni üles töötama välja ühise ja piisavalt üksikasjaliku looduslähedase 
metsanduse määratluse, tuginedes kogemustele, mis on saadud elurikkusega seotud 
kaalutluste integreerimisel metsamajandamisse;

79. rõhutab, et metsatulekahjud kujutavad endast regulaarset nähtust, mis on nii 
kliimamuutuste põhjus kui ka tagajärg; märgib, et tormide, metsatulekahjude ja 
kahjurite mõju saab leevendada, kasutades paremaid ja aktiivsemaid metsamajandamis- 
ja metsandusmeetodeid muu hulgas loomade karjatamise ja agrometsandustavade abil, 
mida tuleks ÜPP raames toetada;

80. rõhutab vajadust ürg- ja põlismetsade tõhusa säilitamise ja range kaitse järele, võttes 
arvesse nende ainulaadseid omadusi; märgib, et ELis puudub põlismetsade määratlus, 
ning kutsub komisjoni üles lisama selle määratluse tulevasse ELi 
metsandusstrateegiasse, võttes arvesse metsade erinevaid omadusi ja tõhusa kaitse 
vajadust, eelkõige ürg- ja põlismetsade puhul; märgib murega, et andmed ürgmetsade 
kohta on endiselt puudulikud, kuid kättesaadava teabe kohaselt on ainult 46 % Euroopa 
kaardistatud ürgmetsadest kõrgeima kaitsestaatusega, 24 % on rahvuspargid ja 11 % on 
endiselt kaitseta27; palub komisjonil teha viivitamata ettepanek ürgmetsade tervikliku 
määratluse kohta ja tegutseda selle nimel, et parandada andmete kogumist ürgmetsade 
kohta;

81. rõhutab keskkonnakaitsjate ühiste jõupingutuste tähtsust ELi metsade kaitsmisel ja 
taastamisel; nõuab nulltolerantsi nende vastu suunatud rünnakute või ahistamise suhtes;

82. on seisukohal, et on vaja võtta ammuoodatud meetmeid ELi katastroofide ennetamise 
lähenemisviisi kasutuselevõtmiseks, millele tuleks eraldada ELi eelarvest asjakohased 
rahalised vahendid;

83. on seisukohal, et haridusel on oluline roll metsade kestlikus majandamises, ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles toetama nii ELis kui ka kolmandates riikides metsadele 
keskenduvat koolitust, sealhulgas pakkuma stipendiume ja korraldama akadeemilisi 
vahetusprogramme;

84. tuletab meelde oma toetust siduval hoolsuskohustusel põhinevale Euroopa 
õigusraamistikule, millega lubataks juurdepääs ELi turule üksnes selliste toodete ja 
kaupade puhul, mis ei aita kaasa metsade raadamisele või metsade seisundi 
halvenemisele ega muude looduslike ökosüsteemide ümberkujundamisele või 
halvenemisele; on veendunud, et selline raamistik peaks kehtima kõigile 
majandustegevuses, sealhulgas finantsjuhtimises osalejatele nii tarneahela eelnevates 
kui ka järgnevates etappides, ning peaks tagama ka sellega seotud inimõiguste 

26 Resolutsioon H1, Euroopa metsade säästva majandamise üldsuunised, teine Euroopa metsade kaitset käsitlev 
ministrite konverents, 16.–17. juuni 1993, Helsingi.
27 Sabatini, F.M., Burrascano, S. jt „Where are Europe’s last primary forests?“ (Kus asuvad Euroopa viimased 
ürgmetsad?) väljaandes Diversity and Distributions, esmakordselt avaldatud 24. mail 2018: 24. kd, väljaanne nr 
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rikkumiste puudumise; nõuab tungivalt, et komisjon selle ettepanku viivitamata vastu 
võtaks;

85. kutsub komisjoni üles käsitlema valdkonna asjatundjate muresid seoses taastuvenergia 
direktiiviga, eelkõige seoses igat liiki biomassi liigitamisega taastuvateks 
energiaallikateks, muu hulgas seoses puidugraanulite suure impordiga ELi ning 
võimalike ohtudega, mida selline import kujutab endast kolmandate riikide metsadele, 
ning jätkama muude säästvate taastuvenergia vormide edendamist;

86. rõhutab, et puude istutamise kavad peavad täiendama looduslike metsade taastamist, 
kuna vale puu vales kohas võib metsatulekahjusid süvendada ja tegelikult atmosfääri 
hoopis rohkem süsinikdioksiidi paisata; märgib, et metsade taastamise kavad peavad 
suurendama oma süsiniku sidumise potentsiaali, et täita ülemaailmseid kliimakohustusi;

87. on seisukohal, et ilmselt on vaja süsteemi kahjuripuhangute seireks ELis, et saada 
täielik ülevaade metsade seisundist ja nende mõjust metsade elurikkusele, võttes arvesse 
kliimamuutuste eeldatavat mõju kahjulike organismide levikule;

88. on seisukohal, et tuleks võtta kiireloomulisi meetmeid, et vältida uute kahjurite ja 
haiguste ning nende vastavate siirutajate sissetoomist rahvusvahelise kaubanduse 
kaudu;

89. on veendunud, et võttes arvesse invasiivseid võõrliike käsitlevaid õigusakte ja nende 
liikide võimalikku mõju metsadele, peaks komisjon tegema ettepaneku uute täiendavate 
rahastamisvahendite kohta, et aidata mõjutatud aladel võidelda invasiivsete liikidega, 
eelkõige püsivate ja uute võõrliikidega;

90. on seisukohal, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata sellistele haigustele nagu tamme-
äkksurm, mis põhjustavad kahjurite, haiguste ja kliimamuutuste tõttu puude surma kogu 
maailmas; juhib tähelepanu tamme-äkksurmale, mis hävitab korgitammeistandusi 
Portugalis, Prantsusmaal ja Hispaanias ning kahjustab ka erikaitsealasid ja biosfääri 
kaitsealasid; on seisukohal, et komisjon oleks pidanud metsastrateegiasse lisama 
tõhusad meetmed ja konkreetsed vahendid puuhaigustega võitlemiseks.

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

Or. en


