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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et kuigi põllumajandustootjad on meie põllumajanduslike ja toidualaste 
põhivajaduste rahuldamisel kesksel kohal, sõltub nende töö sellistest loodusvaradest 
nagu pinnas, vesi ja metsad; märgib, et metsade multifunktsionaalsuse tunnustamine on 
hädavajalik meie ülemaailmse metsapärandi nõuetekohaseks haldamiseks; rõhutab, et 
majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaaspektid, alates puidu ja muude toodete 
traditsioonilisest tootmisest kuni ökosüsteemi teenuste, bioloogilise mitmekesisuse ja 
muu keskkonnakasuni, nagu süsiniku sidumine ja säilitamine, mis takistavad 
mullaerosiooni ning õhu ja vee kvaliteedi paranemist, on kõik omavahel seotud ja 
üksteisest sõltuvad; rõhutab, et sellised aspektid nõuavad terviklikku ja sidusat 
lähenemisviisi metsade kaitsmisele, taastamisele ja majandamisele ning metsade 
hävitamise probleemi lahendamisele;

2. tuletab meelde, et paljud põllumajandustootjad teavad, et mets on maastiku lahutamatu 
ja oluline osa, mis on vajalik nende asjakohaste ökoloogiliste, majanduslike ja 
sotsiaalsete funktsioonide jaoks, ning et ajalooliselt on nad püüdnud metsi kaitsta, 
kasutada ja taastada ning teevad seda ka praegu; märgib, et mõned kohalikud 
kogukonnad ja põlisrahvad on sajandite jooksul kasutanud traditsioonilisi 
põllumajandustehnikaid, et metsi alal hoida, ja neil on maa säästva kasutamise kohta 
oma eriteadmised; rõhutab, et paljudes kohtades on niisuguste elanikkonnarühmade 
õigused ohus;

3. rõhutab, et metsaga on kaetud 30 % Maa maismaast ja metsade arvele langeb 80 % 
maailma bioloogilisest mitmekesisusest; juhib tähelepanu sellele, et metsade säilitamine 
ja säästev kasutamine on aktiivne kliimakaitse vorm, mis on meie ühiskonna ja 
maapiirkondade heaolu jaoks väga oluline, ja et eelkõige troopilistel metsadel on oluline 
roll võitluses kliimamuutuste vastu ning neid metsi tuleb vastavalt kaitsta; kordab ja 
tervitab komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatises „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks“ (COM(2019)0352) esitatud seisukohta, et vanad ja 
põlismetsad on asendamatud; nõuab tungivalt, et sellel mõistmisel põhineksid poliitika 
ja strateegiate arutelud ning õiguskaitse tulemuslikkus ELis eesmärgiga säilitada ja 
taastada neid ökosüsteeme ning nende riismeid ELis ja mujal;

4. väljendab sügavat muret selle pärast, et hoolimata ELi ja selle liikmesriikide 
jõupingutustest ei täideta tõenäoliselt ELi kohustust peatada kooskõlas ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega 2020. aastaks raadamine, ning toetab seetõttu kindlalt komisjoni 
ettepanekut võtta ulatuslikumaid meetmeid maailma metsade kaitseks ja taastamiseks; 
rõhutab asjaolu, et põllumajanduskultuuride ja lihatoodete import on metsade 
hävitamise oluline põllumajanduslik ajend; rõhutab, et lisaks põllumajanduslikku 
päritolu toorainetele põhjustavad metsade suuremahulist hävitamist ka muud toorained 
ning nende tööstusharude negatiivse mõju leevendamiseks on oluline säilitada piisavalt 
suur puutumata metsade ala, mida kaitstakse kõrgeimal tasemel, et hoida alles 
ulatuslikud ökoloogilised protsessid, mis on olulised metsade kohanemiseks 
kliimamuutustega; rõhutab lisaks, et kehtivad õigusnormid ja rakenduseeskirjad 
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tootmise keskkonnaalase ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kohta tuleb tulemuslikkuse 
tagamiseks täielikult ellu viia;

 on seisukohal, et EL peab tegelema probleemidega, mida toob kaasa suur nõudlus 
metsa ohustavate toodete järele, sealhulgas põllumajanduse valdkonnas, edendama 
kohalikku toorainet kasutavat tootmist ning toetama seaduslikult ja säästvalt hangitud 
lähteainete kasutamist, keskendudes rohkem karjamaadel karjatamisele;

5. rõhutab, et maakasutuse muutumisest tulenev vihmametsade hävitamine vähendab CO2 
sidumise potentsiaali ja põhjustab seega oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist;

6. juhib tähelepanu sellele, et neli olulist palmiõli sertifitseerimissüsteemi (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 ja ISPO17) erinevad olulisel määral nõuete, tulemuslikkuse, turul 
kasutuselevõtu ja läbipaistvuse poolest; juhib tähelepanu asjaolule, et vastuolusid on 
tuvastatud nende rakendamisel ja nõuete täitmise tagamisel ning ükski süsteem ei hõlma 
kõiki keskkonna- ja sotsiaalseid küsimusi, mida käsitletakse ELi ja ÜRO poliitilistes 
eesmärkides; nõuab tungivalt, et sertifitseerimissüsteeme kohandataks sellele vastavalt 
ja et aktiivselt töötataks välja raadamisvabad tarneahelad;

7. tunnistab metsa- ja põllumajandusmaa hea majandamise tähtsust; on seetõttu 
seisukohal, et kõik edasised meetmed peavad käsitlema selliseid küsimusi nagu 
jätkusuutmatu maakasutuse ja majandamistavade ennetamine, toimetulek looduslike 
häiringutega, kliimamuutuste leevendamine ja globaalse metsade hävitamise 
tõkestamine; rõhutab, et selliste küsimustega kaasnevad suured keskkonna- ja 
sotsiaalsed kulud, sealhulgas elurikkuse kadumine looduslike elupaikade (kaasa arvatud 
ohustatud liikide elupaikade) hävimise ja killustatuse tõttu, samuti negatiivne mõju 
kohalike kogukondade elatusvahenditele, sest eiratakse nende õigusi ja huve;

8. märgib, et põllumajanduse sotsiaalne ja majanduslik tähtsus suureneb, kuna maailma 
rahvastik kasvab ja nõuab suuremat toidu- ja põllumajanduslike toorainete tootmist ning 
samaaegselt ka leevendada kliimamuutusi; võtab murega teadmiseks hinnangu, et 14 % 
maailma toidust läheb raisku saagikoristuse, tapmise ja püügikadude tõttu1 ning rõhutab 
vajadust sidusate meetmete järele, et vältida toidukadu ja toidu raiskamist toiduahelas 
ning reageerida kiiresti kriisidele, mis võivad põhjustada toidupuudust;

9. juhib tähelepanu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ministrite Katowices vastu 
võetud kliimadeklaratsioonile metsade kohta, mille rahvusvaheline üldsus kiitis heaks 
12. detsembril 2018 ja milles rõhutatakse metsade ja puidu kasutamise tähtsust 
kliimakaitses ning seatakse need küsimused muude rahvusvaheliste metsaga seotud 
eesmärkide ja otsuste konteksti; märgib, et deklaratsiooni kohaselt on neid eesmärke 
võimalik saavutada üksnes aktiivse multifunktsionaalse metsamajandamise kaudu, mis 
tähendab majandamisstrateegiat, milles võetakse arvesse kõiki metsaga seotud 
eesmärke, nagu CO2 sidumine, liikide ja mulla kaitse, tooraine kaevandamine, 
puhkamine ja toitumine, ning viiakse need tasakaalu;

10. rõhutab metsanduse ja põllumajanduse olulist rolli loodusvarade ja maakasutuse 
majandamisel ELis ja maailma maapiirkondades; tunnistab sellega seoses 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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liikmesriikidevahelist metsade majandamise, metsaomandi, agrometsanduse ja 
võimaluste mitmekesisust;

11. rõhutab vajadust võtta kasutusele toetusprogrammid, et taastada põllumajanduseks 
kõlbmatu kahjustatud pinnas ning taasintegreerida see metsa või põllumajandustootmise 
tsüklisse;

12. rõhutab vajadust soodustada säästvalt hangitud kaupade tootmist ja kasutamist, 
innustades raadamisvabu tarneahelaid ja keelates tuua ELi turule tooteid, mis ei vasta 
ELi standarditele või mis aitavad kaasa metsade hävitamisele; rõhutab, et säästvalt 
hangitud kaupade saamiseks tuleks kohaldada nõuetekohase hoolsuse ja 
jätkusuutlikkuse kriteeriumid metsa ohustavatele kaupadele, parandada tarneahela 
jälgitavust ja läbipaistvust ning kaitsta selliste nähtuste eest, mis kasutavad ära 
ebapiisavat jälgimist; tuletab lisaks meelde, et ülimalt oluline on täita kohustusi, mis 
võeti ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni metsi käsitlevas New Yorgi 
deklaratsioonis; rõhutab, kui tähtis on luua ELi sertifitseerimissüsteem, mis võimaldab 
impordi viivitamata peatada, kui satelliidifotode abil tuvastatakse raadamispiirkonnad; 
võtab teadmiseks võimaluse kehtestada ELi imporditud raadamisvabade toodete 
märgistamise ja sertifitseerimise süsteem ning lisada raadamisvaba aspekt ELi 
kaubanduslepingutesse ja muudesse mitmepoolsetesse lepingutesse; märgib, et mõnes 
riigis on olemas vabatahtlikud ja muud liiki märgisesüsteemid puidu ja muude toodete 
jaoks; on arvamusel, et üldkasutatav süsteem aitaks siiski nii suurendada teadlikkust kui 
annaks ka kvantitatiivse ülevaate üleilmsetest suundumustest;

13. palub komisjonil esitada korrapäraselt aruanne nii metsade hävitamise kui ka suure 
süsinikuvaruga alade, näiteks turbaalade kasutamise kohta kolmandates riikides;

14. rõhutab vajadust edendada jätkuvalt säästvat biomajandust, fossiilsete materjalide 
vajalikku asendamist ja säästvalt sisseostetud kaupade tarbimist, kehtestada ELi 
imporditud raadamisvabade toodete märgistamise ja sertifitseerimise süsteem ning 
lisada raadamisvaba aspekt ELi kaubanduslepingutesse ja muudesse mitmepoolsetesse 
lepingutesse;

15. rõhutab, kui oluline on luua kaasav partnerlus kolmandate riikidega, et tugevdada maa 
jätkusuutlikku majandamist ja kestlikku põllumajandust ning head valitsemistava 
eelkõige maa- ja metsaomandi puhul, kuna need on raadamisvastases võitluses valitsuse 
kohustused, mida välised sidusrühmad suudavad täita vaid osaliselt; tuletab meelde, et 
paremat valitsemistava toetav partnerlusel põhinev lähenemisviis peab austama 
põlisrahvaste, väikepõllumajandustootjate ja kohalike kogukondade õigusi ning 
võimaldama tootjariikides paljusid sidusrühmi kaasavaid protsesse; rõhutab, kui oluline 
on luua säästvad ja läbipaistvad põllumajanduse väärtusahelad kaubanduslepingute 
kaudu, millega ei lubata tuua ELi põllumajandustooteid, mis ei vasta liidu metsakaitse 
standarditele ja väärtustele; rõhutab vajadust lisada tulevastesse kaubanduslepingutesse 
kaitseklauslid, mis võimaldavad ELil peatada seotud toodete impordi piirkondadest või 
riikidest, kus täheldatakse raadamist; usub liiatigi, et sellised lepingud peaksid 
sisaldama siduvaid ja täitmisele pööratavaid sätteid, et kaitsta metsi ja olla valvel 
inimõiguste rikkumiste, eeskätt kogukonna omandiga seotud rikkumiste suhtes;

16. võtab arvesse ülemaailmset toetust maailma metsaökosüsteemide, sealhulgas 
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eluslooduse ja nende elupaikade kaitsele, kui nõutakse kiireid meetmeid, et kaitsta metsi 
kogu maailmas ja tagada säästvad ülemaailmsed tarneahelad;

17. nõuab, et keelataks üleilmset metsade hävitamist põhjustavate toodete toomine ELi 
turule; 

18. julgustab rakendama toetusmeetmeid, mille eesmärk on suurendada põllumajanduse 
tootlikkust sihtriikides, et vähendada sotsiaalset ja majanduslikku survet raadamiseks ja 
turbaalade kasutamiseks;

19. rõhutab, et palmiõli on Kagu-Aasia riikide ärilises põllumajanduses murettekitaval 
tasemel raadamise oluline tegur, samas kui Lõuna-Ameerikas aitab raadamisele kaasa 
soja kasvatamine loomade söötmiseks;

20. rõhutab vajadust teha täiendavaid märkimisväärseid edusamme ELi valgurikaste 
taimede strateegia väljatöötamisel ja rakendamisel ning valgurikaste taimede jõulise 
tootmise tagamisel ELis, et piirata nende kultuuridega seotud raadamise ohtu maailma 
teistes piirkondades ning vähendada sõltuvust impordist, samuti maakasutuse muutusest 
tingitud survet metsadele;

 rõhutab, et selliseid edusamme tuleks teha muu hulgas külvikorra laiema 
kasutuselevõtuga, millega kaasneks toetus ja suunised põllumajandustootjatele 
valgurikaste taimede kasvatamiseks sobivates piirkondades, ning et sellised meetmed 
vähendaksid sõltuvust impordist, raadamisest, metsade seisundi halvenemisest ja 
metsadele avalduvast survest maakasutuse muutuse tõttu; nõuab seepärast, et taimsete 
valkude impordile kehtestataks jätkusuutlikkuse kriteeriumid;

21. innustab komisjoni tagama, et kõiki asjaomaseid sidusrühmi täielikult hõlmav 
sidusrühmade platvorm integreeritaks õigusraamistikku;

22. rõhutab, kui oluline on edasi arendada ja täiustada olemasolevaid süsteeme, nagu ELi 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse 
tegevuskava, vabatahtlikud partnerluslepingud kodanikuühiskonna osalusel, ÜRO 
programm raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste 
vähendamiseks (REDD+) ja kehtivad õigusaktid, nagu puidumäärus2, ning kui oluline 
on edendada praegusi vabatahtlikke süsteeme; rõhutab, et sellised süsteemid on 
olulised, et vähendada liikmesriikide halduskoormust, hõlbustada teadmussiiret ja 
suurendada väljaspool ELi asuvate partnerriikide teadlikkust ja vastutustunnet ning 
eelkõige, et käsitleda puidu seaduslikkust eeskirjade jõulise ja õigeaegse jõustamise 
kaudu nii ELis kui ka mujal;

23. on seisukohal, et metsade raadamise põhjustega tuleks tegeleda ELi poliitikaraamistikus 
ning seejuures tuleks tagada metsaga seotud poliitikavaldkondade sidusus ja vähendada 
metsadele avaldatavat survet; on seisukohal, et selline poliitika raamistik edendaks üha 
innovatiivsemat, kestlikumat ja tulemuslikumat põllumajandust ELis ja väljaspool ning 
vähendaks uute tehnoloogiate abil toidukadu kogu toiduahelas; juhib tähelepanu 
asjaolule, et raamistikus välja toodud eesmärke saab täita sel moel, et 
põllumajandustootjatele muudetakse rahastamisvõimalused kergesti kättesaadavaks, nii 

2 ELT L 295, 12.11.2010, lk 2.
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et nad saaksid soetada tipptasemel ülitäpset põllumajandustehnikat; leiab, et teemat, mis 
puudutab suurt nõudlust toidu järele, tuleks käsitleda tehnilise abi, 
põllumajandusorganisatsioonide koostöö ja teadmussiirde kaudu;

24. rõhutab, et metsanduse ümberkujundamine peab viima integreeritud metsamajandamise 
tavade kasutamiseni kogu maailmas, sest ainult sel viisil saab multifunktsionaalse 
metsanduse potentsiaali täielikult ära kasutada; märgib, et metsa tervikmajandamine 
põhineb puidu kui loodusliku tooraine säästval tootmisel ja kõigi puiduvormide 
jätkusuutliku potentsiaali ärakasutamisel;

25. rõhutab säästva metsamajandamise, sealhulgas koolituse tähtsust ELis ja kolmandates 
riikides, kuna see on oluline tegur agrometsandusega tegelevate metsaomanike, 
metsades elavate või töötavate inimeste ja põllumajandustootjate sissetuleku tagamisel, 
kuna see suurendab bioloogilist mitmekesisust ja süsiniku sidumist metsades ning 
parandab nende vastupanuvõimet; 

 rõhutab sellega seoses metsaomanike toetamise tähtsust ja eriti väikemetsaomanike 
tingimustega arvestamise olulisust.

26. rõhutab agrometsandussüsteemide, sh ulatuslike puiskarjamaade tähtsust elurikkuse 
säilitamisel, kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutustega kohanemisel tavana, 
millel on suur süsiniku sidumise potentsiaal; rõhutab, et kuival perioodil võib see olla 
oluline söödaallikas loomadele, samuti tootmise, k. a biomajanduse eesmärkidel 
tootmise, mitmekesistamise allikas; rõhutab, et väliuuringute tulemuste kohaselt 
kasutatakse agrometsanduses maad tulemuslikumalt kui üksikkultuuride kasvatamisel 
ning seetõttu võib see vähendada survet teistele ökosüsteemidele, sealhulgas metsadele; 
nõuab tungivalt eeskirjade muutmist, et hõlbustada olemasolevate 
agrometsandussüsteemide uuendamist ja taastamist, samuti nõuab uute 
agrometsandussüsteemide loomist;

27. rõhutab, et kasutussurve vähendamine on metsade kaitsmise oluline tegur; rõhutab 
sellega seoses, et tuleb julgustada puidu astmelist kasutamist toorainena; juhib 
tähelepanu sellele, et puit pakub ökoloogilisi teenuseid üksnes pikaealistes toodetes, 
nagu mööbel või ehitised;

28. rõhutab, et ELi-väliste riikidega sõlmitavad kaubanduslepingud peaksid sisaldama 
sätteid säästva metsamajandamise ja vastutustundliku ettevõtluse kohta, samuti 
kohustusi Pariisi kokkuleppe tõhusaks rakendamiseks;

29. tunneb suurt muret teadete pärast ebaseadusliku metsaraie ja muu sellega seotud 
kuritegevuse kohta, mis on suunatud kolmandates riikides ja ELis asuvate metsade ja 
metsavahtide vastu; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama otsustavat 
tegutsemist, et ennetada ebaseaduslikku raiet ja võidelda selle vastu, eelkõige Euroopa 
viimastes vanades metsades, ning jõustama asjaomaseid kehtivaid ELi õigusakte ja 
õiguse rikkumiste korral kohaldama ELi proportsionaalseid, hoiatavaid ja tõhusaid 
sanktsioone;

30. rõhutab vajadust suurendada üldsuse teadlikkust ebaseadusliku raie ja metsakuritegude 
sotsiaalsest ja majanduslikust mõjust;
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31. rõhutab, et Euroopa Keskkonnaameti aruandes Euroopa keskkonna ning selle seisundi 
ja väljavaadete kohta 2020. aastal leiti, et ainult kolmandikul elupaikade direktiivis3 
loetletud metsaelupaikadest on soodne kaitsestaatus ning et metsaelupaikade ja -liikide 
kaitsestaatus on ELi metsastrateegia rakendamisest hoolimata alates 2013. aastast vähe 
paranenud; rõhutab, et nende alade majandamiseks ja elupaikade direktiivi täitmise 
tagamiseks on vaja piisavalt vahendeid.

3 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
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