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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et liidus töötab sektoris otseselt vähemalt 500 000 inimest1  ning kogu 
maailmas 13 miljonit inimest2, ning et need töökohad asuvad peamiselt 
maapiirkondades;

2. märgib, et kliimamuutused ja tulekahjud panevad metsad kogu maailmas suure surve 
alla; tõstab esile asjaolu, et lisaks sellele, et metsad on eluliselt tähtsad elupaigad 
suurele, kuid kiiresti kahanevale arvule looma- ja taimeliikidele kogu maailmas, on nad 
ka olulised süsinikuvarud ja sidujad; märgib, et metsad kaitsevad mulda, reguleerivad 
hüdroloogilisi tsükleid ning sobivate tootmis- ja majandamistavade korral võivad 
metsad olla kestlikuks puiduallikaks; rõhutab seetõttu, et metsade säästev majandamine 
on metsade raadamise ja nende seisundi halvenemise peatamiseks keskse tähtsusega 
ning seetõttu tasub seda kolmandates riikides edendada;

3. märgib, et aastatel 1990–2015 vähenesid ülemaailmsed metsaalad 129 miljoni hektari 
võrra, peamiselt põllumajandusliku tootmise tõttu, ja kolmandik sellest toodangust läks 
ekspordiks; rõhutab, et soja, palmiõli ja kakao moodustavad 80 % liidu impordist 
raadatud piirkondadest; märgib, et kuigi maailmas jääb metsi vähemaks, siis Euroopa 
Liidus metsade, metsaistandike ja metsaalade pindala kasvab ning need hõlmavad üle 
40% liidu territooriumist;

4. peab kahetsusväärseks, et ELi arvele tuleb 10 %3 ülemaailmsest raadamisest, eelkõige 
seetõttu, et liit sõltub impordist – palmiõli biokütusteks ja toiduaineteks, soja 
loomasöödaks, liha, kakao, mais, puit jne;

5. kutsub komisjoni üles lisama oma seadusandlikesse ettepanekutesse määratlused 
metsade raadamise ja ökosüsteemide seisundi halvenemise peatamise kohta, mis peaks 
eelkõige keskenduma metsade raadamise peamistele põhjustele, sealhulgas sellistele 
kaupadele nagu palmiõli, soja, liha, mais, kautšuk, kakao, samuti puidu kasutamisele 
paberi tootmiseks ja kütteks; rõhutab, et komisjon peaks seega pöörama erilist 
tähelepanu seotud inimõiguste rikkumistele ning põlisrahvaste ja kohalike kogukondade 
õigustele;

6. märgib samuti, et elupaikade muutmisel ja hävitamisel ning looduslike metsaalade 
kahanemisel on tõsised tagajärjed inimeste ja loomade tervisele kogu maailmas, samuti 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele, eelkõige seoses zoonooside (viimase 30 aasta 
jooksul 50 pandeemiat) sagenemisega, millest viimatine on COVID-19 pandeemia;

7. märgib, et liidu tasandil peegeldab mõne liikmesriigi poliitika metsade ja nende 
majandamise killustatud ja eraldatud raamistikku, mistõttu on jätkusuutlikkuse 

1 Eurostati metsamajanduse andmebaas https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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edendamiseks vaja paremat koordineerimist;

8. väljendab heameelt ka liidu koordineeritud tegevuse üle ülemaailmse raadamise ning 
metsade kahjustamise ja ülekasutamise vastu ning kutsub liitu üles rakendama Pariisi 
kliimakokkuleppe, kestliku arengu eesmärkide ja bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni raames sätteid, mille eesmärk on kaitsta metsi ja loodusvarasid;

9. nõuab, et liit võtaks metsade kaitsmisel ning loodusvarade säästva kasutamise ja 
bioressursipõhise tootmise edendamisel rahvusvaheliselt tugeva juhtrolli; tunnistab, et 
see on vajalik ELi biomajanduse strateegia eesmärkide saavutamiseks, mis nõuab ka 
metsade raadamise peatamist, ning on samal ajal kooskõlas Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga;

10. nõuab paremat valitsemist ja usaldusväärseid institutsioone metsade jätkusuutlikuks 
kaitseks ja majandamiseks sellega, et töötatakse välja tõhusad kontrolli- ja 
karistusmehhanismid, sealhulgas korruptsiooni ja ebaseadusliku metsaraie vastu;

11. tunneb seetõttu heameelt komisjoni meetmete üle, mis käsitlevad bioloogilist 
mitmekesisust ja kliimat seoses metsadega, mis on üliolulised ülemaailmsed süsiniku 
sidujad ja bioloogilise mitmekesisuse hoidlad; kutsub komisjoni üles järgima liidu 
rahvusvahelisi kohustusi ning ülemaailmseid kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärke ja kestliku arengu eesmärke ning reguleerima selliste toodete importi liitu, 
mille tootmisega kaasneb suur metsade raadamise oht ja mis on toodetud raadatud 
aladel, sh põllumajandustooted, ning edendama seeläbi kestlikku toidutootmist ja -
tarbimist;

12. nõuab, et võetaks vastu siduv liidu õigusakt, mis oleks sotsiaal-majanduslike 
struktuuride suhtes tundlik, kuid tagaks samal ajal, et liitu imporditavate ja liidus 
tarnitavate toodete tarneahelad ei hõlma raadamist ja ökosüsteemide seisundi 
halvenemist või ümberkujundamist ega inimõiguste rikkumist, ning et sealhulgas ei 
rikutaks ka selliste põlisrahavaste ja kohalike kogukondade õigusi, kes sõltuvad elatise 
hankimisel metsadest, sh naiste ning keskkonna- ja inimõiguste kaitsjate õigusi;

13. nõuab, et Euroopa rohelise kokkuleppe raames seataks eesmärgiks kaotada metsade 
raadamine liidus hiljemalt 2030. aastaks; nõuab, et kõigi raadamist põhjustavate toodete 
toomine liitu müügiks siseturul oleks keelatud;

14. nõuab seetõttu, et liidu õigusaktidega kehtestataks hoolsuskohustus kõigile ettevõtjatele, 
sealhulgas rahastajatele, kes lasevad liidu turule metsa- ja ökosüsteemiriskiga kaupu või 
tuletisinstrumente, kuna nii saab kaitsta põlisrahvaste ja kohalike kogukondade 
traditsioonilisi omandiõigusi;

15. nõuab, et liidu õigusaktid hoolsuskohustuse kohta põhineksid tugeval ja tõhusal täitmise 
tagamise mehhanismil ning sisaldaks nõuete täitmata jätmise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, kui see on asjakohane ja vajalik;

16. rõhutab, et palju toiduainete tarneahelas tegutsevad liidu ettevõtjad on VKEd, ning 
nõuab seetõttu VKEdele soodsat rakendamist, mis piiraks halduskoormuse vältimatu 
miinimumini; on seisukohal, et ettevõtetele tuleks kohaldada hoiatamise mehhanismi, et 
hoiatada ettevõtteid, kui nad impordivad aladelt, kus esineb raadamise oht;
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17. nõuab, et valitsused, ettevõtjad, tootjad ja kodanikuühiskond teeksid tihedat koostööd, 
et toetada erasektori projekte poliitiliste ja õiguslike raamtingimuste kaudu;

18. nõuab vastastikuse abi osutamist kahjustavate sündmuste korral teadusuuringute ja 
vahetuse kaudu, et leida geograafilistele tingimustele kohandatud meetmed, mis võivad 
kaitsta ulatuslike tulekahjude eest või takistada kahjurite levikut;

19. rõhutab, et metsastamine võib anda olulise panuse metsade hävitamisest tulenevate 
probleemide lahendamisse, kuigi see saab neid ainult osaliselt kompenseerida; rõhutab 
tungivat vajadust kaitsta eelkõige ürgmetsi kogu maailmas, kuna metsastamine või uued 
istutatud metsad ei saa asendada või pakkuda sama bioloogilise mitmekesisuse taset, 
süsinikdioksiidi sidumist, mullakaitset ega muid ökosüsteemi teenuseid ja funktsioone 
kui ürgmetsad;

20. seepärast julgustab tungivalt viima ellu puude ja metsade istutamise ning taasistutamise 
projekte, eelkõige kohalikke ja loodussõbralikke liike kasutades, võttes arvesse 
kliimamuutusi, eriti seal, kus ürgmets on hävitatud; märgib, et tõhus, säästev ja 
asjakohaselt majandatud metsastamine lisaks metsade kaitsele ja taastamisele võib 
aidata suurendada süsiniku sidumist, täiendada põllumajandust ja suurendada 
bioloogilist mitmekesisust, samas kui nende säästev majandamine võib vähendada 
metsatulekahjude ohtu ja ulatust; rõhutab ka veekoguäärsete metsade olulist rolli 
jõekallaste stabiliseerimisel, vähendades seeläbi üleujutusriski, parandades vee 
kvaliteeti, filtreerides äravoolu külgnevalt maalt ja reguleerides vee temperatuuri, tuues 
seega kasu bioloogilisele mitmekesisusele;

21. tunneb heameelt meetmete üle, mille eesmärk on kohandada metsaistandikke 
kliimamuutustega; väljendab heameelt, et paljudes riikides on juba soovitatud ja viiakse 
ellu vastupidavate kohalike puuliikide arvu suurendamist tervetes ja bioloogiliselt 
mitmekesistes metsades;

22. rõhutab agrometsanduse rolli, kus puud kasvavad põllumajanduskultuuridega samal 
maa-alal ning millega suurendatakse üldist tootlikkust, tekitatakse rohkem biomassi, 
säilitatakse ja taastatakse pinnast, piiratakse metsatulekahjude levikut ning pakutakse 
väärtuslikke ökosüsteemi teenuseid; tuletab meelde, et metsad ja agrometsandus on 
üleilmse toiduga kindlustatuse jaoks olulise tähtsusega ning paljude 
väikepõllumajandustootjate ja kogukondade jaoks tähtsaim sissetulekuallikas; rõhutab, 
et metsakaitse ja metsa taastamine aitab kaasa inimeste elamistingimuste parandamisele 
maapiirkondades;

23. rõhutab, kui oluline on õpetada liidus ja kolmandates riikides metsa, istandike ja 
agrometsanduse säästvat majandamist (sh ühtne taimestik); on seisukohal, et need on 
olulised tegurid bioloogilise mitmekesisuse ning agrometsandusega tegelevate 
põllumajandustootjate ja  metsakogukondade sissetuleku tagamisel;

24. märgib, et kuigi vabatahtlikest kavadest on kasu, et peatada ülemaailmne raadamine 
väljaspool liitu, ning need võivad aidata suunata avalikku arvamust metsade hävitamist 
soodustavate kaupade ja teenuste tarbimise vastu, ei ole vabatahtlikud meetmed üksi 
siiani peatanud ei raadamist ega ka liidu panust ülemaailmsesse raadamisse seoses 
raadamisohus kaupade ja teenuste liitu importimisega; usub, et üleilmse raadamise vastu 
võitlemiseks tuleks siduvad õigusaktid kombineerida mitteseadusandlike algatustega, 
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näiteks koostööga kolmandate riikidega;

25. nõuab seetõttu, et loodaks raadamisvaba märgisega sertifitseerimissüsteem, mis 
suurendaks tarneahela läbipaistvust liidus ja võimaldaks reklaamida tooteid, mille 
tootmine ei ole seotud raadamise, tuginedes olemasolevatele lähenemisviisidele ja 
raadamisvaba tarneahela selgele määratlusele;

26. kutsub ELi üles edendama raadamisvabasid tarneahelaid ja paremat lisandväärtust, 
võttes arvesse inimõigusi, tööõigusi ja maakasutusõigust, ning toiduga kindlustatust ja 
õiglast tulu;

27. märgib, et valitsustel on vastutus metsade hävitamise ja ökosüsteemi 
ümberkujundamisega võitlemisel, mida ei saa välised sidusrühmad üksi teha; rõhutab 
seega liidu ja liikmesriikide kaasava partnerluse olulisust kolmandate riikidega, 
tugevdamaks maade kestlikku majandamist, säästvat põllumajandust ja head 
valitsemistava, eriti maa- ja metsaomandiga seotud õiguste mõttes;

28. nõuab, et tugevdataks ülemaailmset koostööd, et jagada paremini teadmisi ja kogemusi, 
kuidas multifunktsionaalseid metsi kestlikumalt majandada;

29. usub, et raadamise, metsade seisundi halvenemise ja maailma metsaga kaetuse kestliku 
suurendamise teemalise mitme sidusrühma ja liikmesriikide vahelise dialoogiplatvormi 
loomine võib sellist hoolsuskohustusel põhinevat õigusraamistikku oluliselt täiendada ja 
aidata kõigil sidusrühmadel nende küsimustega tegeleda; nõuab, et rahvusvahelised 
osalejad saaksid seda platvormi aktiivselt kasutada;

30. kutsub seetõttu ELi üles arendama metsade kaitseks rahvusvahelisi liite kolmandate 
riikidega, järgides usaldusväärset poliitikat, mille eesmärk on metsade raadamise 
kaotamine, integreeritud maaplaneerimine, maaomandi läbipaistvus ja metsa 
põllumajandusmaaks muutmise vältimine; nõuab seetõttu, et üleilmsete 
metsakaitsekokkulepete raames tagataks rahvusvaheline rahastamine tihedas koostöös 
Euroopa riikide valitsuste ja rahvusvaheliste osalejatega;

31. toetab regulaarset teabevahetust kolmandate riikidega, et edendada säästvalt majandatud 
metsast pärit puidu ja sellest saadud toodete tarbimist ning nendega kauplemist;

32. peab oluliseks jälgitavust ja läbipaistvust tagamaks, et siseturul saaks müüa ainult 
kestlikult toodetud tooteid, mille kohta on teada, et nende tootmiseks ei ole toimunud 
raadamist, ökosüsteemi muundamist ja halvenemist ega inimõiguste rikkumisi; leiab, et 
täiendavaks, kuid oluline esimene samm võiks olla laialdaselt tunnustatud raadamisvaba 
märgisega sertifitseerimissüsteem liitu imporditavate põllumajandus- ja 
metsandustoodete jaoks; see suurendaks tarneahela läbipaistvust liidus, kajastades 
eelkõige nende kasvatamisest, töötlemisest ja transpordist tulenevat mõju keskkonnale 
ja inimõigustele; on seisukohal, et säästva puidutootmise kohustuslik märgistamine võib 
tagada teadlike tarbijavalikute tegemise ja edendada säästvate toodete tarbimist;

33. palub komisjonil hinnata ja avaldada, kui suur on puidusektori ja raadamisohus 
piirkondadest kaupu importivate kaubandusorganisatsioonide metsade hävitamise 
jalajälg, et suurendada rahvusvaheliste tarneahelate läbipaistvust ja arusaamist nendest 
ning soodustada kestlike puidu kasutusviiside rakendamist;
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34. nõuab, et riigihanke-eeskirjadesse integreeritaks võimalike tarnijate hoolsuskohustus 
koos raadamisest saadud importtoodete ostmise keeluga; märgib, et selline 
kontrollisüsteem toob lisakasu pettuse, korruptsiooni ja kartellide vastases võitluses, 
raskendades samal ajal ebaseadusliku metsaraiega seotud logistilisi toiminguid;

35. juhib tähelepanu sellele, et hinnadumpingu vältimiseks ja puidu säästva kasutamise 
tagamiseks, dumpinguhindadel põhinevate kahepoolsete lepingute leviku tõkestamiseks 
ning täiendava metsaraie käivitamise vältimiseks tuleks kaaluda parandusmeetmeid, 
sealhulgas ühise puiduoksjoni süsteemi loomist, et võimaldada jälgida materjali päritolu 
ning võtta hinnas arvesse kliima, bioloogilise mitmekesisuse ja inimõigustega seotud 
küsimusi;

36. on seisukohal, et kolmandatest riikidest pärit impordi transpordi tekitatud süsiniku 
jalajälje minimeerimiseks ning jätkusuutliku kohaliku tootmise ja töökohtade loomise 
stimuleerimiseks peaks liit julgustama säästva kohaliku päritoluga puidu, raietoodete 
või metsa biomassi kasutamist;

37. nõuab, et töötataks välja kogu maailma metsade jätkusuutlikku tulevikku käsitlev 
lähenemisviis, mis ühendaks nii majanduslikud kui ka keskkondlikud huvid, kuna 
paljude riikide jaoks on puistu oluline ressurss ja nad ei ole nõus sellest vabatahtlikult 
loobuma;

38. rõhutab, et oluline on säästva toitumise edendamine, milleks tuleks suurendada tarbijate 
teadlikkust tarbimisharjumuste mõjust ja pakkuda teavet tervislikuma ja väiksema 
keskkonnamõjuga toitumise kohta;

39. tuletab meelde, et metsaraadamise tulemusena saadud põllumajandussaaduste massiline 
importimine liitu ei tohiks minna vastuollu inimõigustega ja raadamise lõpetamisega 
seotud liidu kohustustega; on seisukohal, et liidu eeskirjade järgimine koos kohustuste 
täitmata jätmisel rakenduvate kaitseklauslitega peaks olema kõigi liidu 
kaubandusläbirääkimiste vajalik eeltingimus; nõuab kõigisse kaubanduslepingutesse 
(lisaks toiduohutuse ja loomade heaolu normidele) raadamist käsitlevate siduvate ja 
jõustatavate keskkonna- ja sotsiaalõigusnormide lisamist, et kaitsta maailma metsi, 
looduslikke ökosüsteeme ja inimõigusi, eelkõige kogukondade omandiõigusi; palub 
komisjonil jätkata kehtivate vabakaubanduslepingute tähelepanelikku jälgimist ja 
jõustamist nende normide alusel;

40. kutsub komisjoni üles tegutsema vastavalt oma teatises „Roheline kokkulepe“ 
väljakuulutatud kahjustamisest hoidumise põhimõttele ning tegema kehtivate 
vabakaubanduslepingute ajakohastamiseks ettepanekuid tuvastatud kahjulike mõjude 
piiramiseks; nõuab, et kaubanduspartnerite suhtes kohaldataks siduvaid ja jõustatavaid 
sätteid ja stiimuleid, mis tagaksid, et ei impordita raadamise või inimõiguste rikkumise 
teel saadud tooteid; peab ülimalt kahetsusväärseks, et sellised sätted ei ole täielikult 
lisatud ELi ja Mercosuri vahelisse lepingumenetlusse, ning nõuab kaubanduslepingute 
ja käimasolevate läbirääkimiste põhjalikku täiendamist selliste sätetega;

41. järgnevalt nõuab, et vastavalt liidu kohustustele kliima, elurikkuse, raadamise 
lõpetamise ja inimõiguste valdkonnas tuleb alustada või taasalustada läbirääkimisi 
nende vabakaubanduslepingute üle, mis veel selliseid sätteid ei sisalda; 
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42. rõhutab, et edaspidi tuleks komisjoni mõjuhinnangutes süstemaatiliselt arvesse võtta 
kaubanduslepingute mõju metsadele ning kaubandusläbirääkimiste tingimuste ja 
läbirääkimisvolituste määratlemisel tuleks võtta arvesse eelhindamiste tulemusi; on 
seisukohal, et Pariisi kokkuleppe järgimine peaks olema siduv tingimus kõigis 
kolmandate riikidega sõlmitavates kaubanduslepingutes;

43. kutsub komisjoni üles tegema kindlaks põllumajandustootjatele mõeldud 
stimuleerimismehhanisme, et parandada jätkusuutlike põllumajandus- ja 
metsandustoodete pakkumist ning samal ajal säilitada ja tugevdada ökosüsteeme;

44. kutsub liitu üles vähendama sõltuvust metsi ja ökosüsteeme ohustava toorme impordist; 
märgib, et raadatud aladelt pärinevad sojatooted, mida liidus kasutatakse loomasöödana, 
põhjustavad suure osa üleilmsest metsaraadamisest ja sellega seotud heitkogustest ning 
nende arvele langeb ligi pool liidu impordiga seotud metsaraadamisest4;

45. kutsub lisaks komisjoni ja liikmesriike üles edendama kohapeal toodetud taimseid 
valkaineid, rohumaadel karjatamist ning seaduslikku ja kestlikult toodetud sööta, 
rakendades selleks liidu valgurikaste kultuuride kava, soodustades innovatsiooni ning 
jõustades poliitikat, mis viib liidu loomakasvatustoodangu vastavusse liidu kasutatavate 
maaressurssidega; soovitab lisaks liidul ja liikmesriikidel hinnata oma kodumaise 
tootmise potentsiaali ja kavandada meetmeid, mille eesmärk on rahuldada igati liidu 
tarbimisvajadused ja aidata vähendada sõltuvust impordist;

46. toetab 2030. aastaks nende toormaterjalide kasutamise lõpetamist, mis soodustavad 
metsaraadamist biokütuste tootmiseks; märgib lisaks, et palmiõli kasutatakse reas 
valdkondades, sealhulgas toiduainetööstuses; väljendab muret tarbijate petmise pärast, 
näiteks palmiõli kasutamise pärast piimaasendajates;

47. palub seepärast, et komisjon edendaks vastutustundlikke põllumajandusliku toidu ja 
sööda tarbimise mustreid, mis vähendavad veelgi liidu keskkonnajalajälge ja sõltuvust 
tootmisega seotud metsaraadamisest;

48. rõhutab ka vajadust tugevdada ja toetada lühemaid tarneahelaid ning suurendada 
valgurikaste ja muude kultuuride kohapealset tootmist, et soodustada liidu ja selle 
partnerriikide sõltumatust toiduainetega varustamisel; soovitab lisada need küsimused 
COVID-19 kriisist taastumise kavasse;

49. toetab uute ÜPP strateegiakavade kohaselt lämmastikku siduvate ning kaunvilja- ja 
valgurikaste kultuuride edendamist viljavahelduse, tingimuslikkuse, ökoskeemide, 
maaelu arengu põllumajandus- ja keskkonnameetmete, uute sektoripõhiste sekkumiste 
ja tootmiskohustusega seotud toetuse kaudu, et suurendada liidu omavarustatust 
valgurikaste kultuuridega ja samal ajal aidata saavutada bioloogilise mitmekesisuse ja 
strateegia „talust toidulauale“ eesmärke; märgib ühtlasi, et loomakasvatusfarmide tulu 
ja tasuvus tuleks siduda tootmismahtudega, mis on võimalikud loomade karjamaal 
pidamise või söödakultuuride omatoodangu puhul; nõuab, et rohkem uuritaks ja 
edendataks uuenduslikke tootmissüsteeme ja -viise, mis võimaldavad vähendada 
kulusid ja sisseostetud tootmissisendeid (näiteks sellised söödapõhised karjatamisviisid 
nagu vahelduv karjatamine), ka juhul, kui nende toodangumahud võivad olla 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf lk 23–24.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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väiksemad;

50. märgib, et Euroopa Parlament on alates 2015. aasta detsembrist vastu võtnud 40 
vastuväidet geneetiliselt muundatud toidu ja sööda impordile, millest 11 puudutasid 
geneetiliselt muundatud soja importi; tuletab meelde, et üks põhjuseid selle impordi 
vastu seista oli maaharimisest põhjustatud metsaraadamine sellistes riikides nagu 
Brasiilia ja Argentina, kus soja on selle pestitsiididega töötlemise eesmärgil pea 
täielikult geneetiliselt muundatud; märgib, et hiljutises, Euroopa eri teadlaste poolt läbi 
viidud ja eksperthinnangu läbinud teadusuuringus leiti, et liidul on Brasiiliast 
imporditud soja tõttu maailma kõige suurem süsinikujalajälg – 13,8% suurem kui 
suurimal soja importijal Hiinal, kuna ELi puhul on metsaraadamisest tingitud 
heitkogused suuremad5; märgib ühtlasi, et komisjoni arvamuse kohaselt on soja olnud 
ajalooliselt suurim liidu-poolse üleilmse metsaraadamise ja sellega seotud heitkoguste 
põhjustaja – selle arvele langeb ligi pool kogu liidu impordiga seotud 
metsaraadamisest6;

51. kutsub üles looma sidusat poliitikaraamistikku, mis hõlmaks hiljuti avaldatud Euroopa 
rohelise kokkuleppe „talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiaid, ELi 
biomajanduse strateegiat ning komisjoni 28. novembri 2018. aasta teatist „Puhas planeet 
kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon jõukast, nüüdisaegsest, 
konkurentsivõimelisest ja kliimaneutraalsest majandusest“, mis põhineb olemasolevatel 
süsteemidel, näiteks metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskaval; nõuab seepärast, et FLEGTis tuleb tagada 
kõigi mõjutatud õiguste omajate, sealhulgas põlisrahvaste ja kohalike kogukondade 
ning eelkõige naiste ning keskkonna- ja inimõigusaktivistide osalemine;

52. nõuab metsi käsitlevate õigusaktide ning puidu ja puittoodete ekspordisätete 
rakendamist ja täiustamist, näiteks jõustatavate kestlikkuskriteeriumite abil;

53. nõuab liidusisest terviklikumat lähenemisviisi, kus liit pakub kohalikele omavalitsustele 
metsastamise ja kestlike majandamisviiside jaoks otsetoetust; nõuab eelkõige liidu 
jõulisemat rolli kohalike ja piirkondlike omavalitsuste abistamisel kehtivate metsakaitse 
õigusnormide jõustamisel;

54. nõuab liidu sise- ja välistegevuse järjepidevust ja sidusust; tuletab meelde Euroopa 
Keskkonnaameti aruannet7, milles märgitakse, et liit ei suuda ilmselt paljusid oma 2020. 
aastaks võetud keskkonnaeesmärke täita, ning rõhutatakse, et ka Euroopa metsad on 
surve all, muu hulgas kõrgete raiemäärade, saastamise, kliimamuutuste ja invasiivsete 
võõrliikide tõttu; nõuab seepärast kogu liidus puidumääruse ning Natura 2000 

5 Viide: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports. 
(Põllumajanduslike toorainete ruumilised jalajäljed. Brasiilia sojaekspordist tingitud CO2-heite kaardistamine.) 
Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6 Viide: Komisjoni tehniline aruanne 2013-063 „The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation“ (ELi tarbimise mõju metsade 
raadamisele. ELi tarbimisest metsaraadamisele tuleneva mõju terviklik analüüs). Euroopa Komisjoni ja 
keskkonna peadirektoraadi rahastatud uuring, mille viisid läbi VITO, IIASA, HIVA ja IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, lk 23–24.
7 Euroopa Keskkonnaamet (2020). Euroopa keskkonna seisund ja väljavaated 2020. aastal.
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direktiivide jõulist rakendamist ja jõustamist ja selleks muu hulgas õigeaegselt 
rikkumismenetluste algatamist;

55. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kooskõlas liidu uue metsa- ja bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiaga edendama metsade kestlikku majandamist, mis tagaks, et 
ambitsioonikaid meetmeid metsade ja teiste looduslike ökosüsteemide kaitsmiseks ja 
taastamiseks rakendatakse nii liidu kui ka maailma metsade suhtes; on eelkõige 
veendunud vajaduses vähendada vaesusest tingitud puitbiomassi küttematerjalina 
kasutamist, sealhulgas puhaste alternatiivide toetamise kaudu;

56. märgib, et liidus tarbitakse jätkusuutmatutes kogustes tooraineid, sealhulgas 
fossiilkütuseid, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid täielikult 
arvesse põllumajanduslikult toodetavate biokütuste mõju maakasutuse muutusele ja 
metsade hävitamisele kogu maailmas; rõhutab, et toorme kestlikku kasutamist liidus 
saaks oluliselt parandada bioloogilise ringmajanduse abil, ning vaja on meetmeid, et 
vähendada sõltuvust impordist, millega kaasneb metsade hävitamise oht; märgib, et 
ressursitõhus kasutushierarhia on eriti oluline metsade CO2 sidumise ja bioloogilise 
mitmekesisuse funktsioonide kaitsmiseks; on seisukohal, et puidu laialdane põletamine 
kütteks ei ole kliimakaitse, CO2 sidumise ja tõhusa ringmajandusliku ressursikasutuse 
seisukohalt õigustatud; 

57. on seisukohal, et kui tahetakse vältida otsest ja kaudset maakasutuse muutust, 
sealhulgas metsade hävitamist, peavad biokütuste ulatusliku kasutamisega liidus 
kaasnema piisavad kestlikkuse kriteeriumid; märgib lisaks, et praeguste kriteeriumite 
puhul ei võeta piisavalt arvesse biokütuste tootmisel kasutatud fossiilset toorainet; 
nõuab seetõttu läbivaadatud taastuvenergia direktiivi käimasoleva rakendamise käigus 
selle mõju ning sealhulgas bioenergia säästlikkuskriteeriumite tulemuslikkuse jälgimist 
ja hindamist; juhib tähelepanu kohalike tarneahelate tähtsusele pikaajalise kestlikkuse 
saavutamisel; 

58. rõhutab, et metsade ja metsaistanduste pind liidus küll kasvab, kuid bioenergia koos 
puidu biokütusena kasutamisega seab maailma metsad surve alla; märgib seetõttu 
vajadust säilitada kogu maailmas kindlaksmääratud looduskaitsealasid; rõhutab, et liidu 
tarbimise täieliku kestlikkuse tagamiseks peaks liit edendama üksnes säästvalt 
majandatavaid metsi ja kestlikku maakasutust; kutsub komisjoni üles kriitiliselt 
hindama puitkütuste kestlikuks tootmiseks ja kasutamiseks võetavaid meetmeid, 
pidades muu hulgas silmas Euroopa Liidu suuremahulist puidugraanulite importi, ning 
püüdma vähendada selle impordi ohtlikkust kolmandate riikide metsadele;

59. toetab eesmärki loobuda 2030. aastaks metsade hävitamist soodustatavate biokütuste 
tootmiseks kasutatavatest toorainetest; seda silmas pidades palub komisjonil vaadata 
2021. aastaks üle komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/8078 asjakohased aspektid 
ja muuta seda viivitamata teadusandmete põhjal ja põhjaliku mõjuhinnangu põhjal ning 
vastavuses ettevaatuspõhimõttega, et tagada kõikide suure maakasutuse kaudse muutuse 

8 Komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/807, millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 selliste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähteainete 
kindlaksmääramise osas, mille tootmise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale, ning 
maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimise 
osas (ELT L 133, 21.5.2019, lk 1).
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riskiga biokütuste, sealhulgas palmi- ja sojaõli kasutamise järkjärguline lõpetamine ning 
täita liidu kohustust peatada üleilmne bioloogilise mitmekesisuse kadumine ja pöörata 
see tõusule;

60. rõhutab, kui tähtis on siduda Euroopa rohelise kokkuleppe poliitika metsaraadamist 
käivitavate stiimulitega, milleks tuleb käsitleda metsaraadamise keskkonna-, sotsiaalset 
ja inimõigustele avalduvat mõju, et kujundada pikaajaline nägemus kliimaneutraalsest 
majandusest;

61. rõhutab, kui oluline on satelliidiandmetel põhinev ühtne ja vaba vaatlussüsteem, mis 
suhtleb ja teeb koostööd rahvusvaheliste partnerite ja organitega, näiteks ÜROga, et 
jälgida ülemaailmselt raadamist, metsade seisundi halvenemist ja muutusi maailma 
metsakattes, mis võimaldaks liikmesriikidel ja teistel sidusrühmadel ja kodanikel 
reaalajas märgata raadamist ja elupaikade muutmist, eelkõige kaitsealadel, ning jälgida 
metsakatte seisundit;

62. soovitab näiteks ulatuslikumalt kasutada Copernicuse satelliitsüsteemi, et jälgida 
üleilmselt (nii liidu piires kui ka väljaspool) metsapõlenguid, metsakahjustusi, 
maalihkeid ja mullaerosiooni ning metsade ja savannide ökosüsteemi/elupaikade 
ümberkujundamist; märgib, et seda tuleks teha paralleelselt teiste järelevalve 
vahenditega, et tuvastada seotud inimõiguste ja maavaldusõiguse rikkumisi ning 
rakendada õigeaegseid ja asjakohaseid meetmeid, sealhulgas tegeleda rikkumiste 
põhjustega;

63. kutsub üles looma varajase hoiatamise mehhanisme, et teavitada avaliku sektori asutusi, 
ettevõtteid, sealhulgas kolmandate isikute süsteeme, ja tarbijaid kaupadest, mis on pärit 
ökosüsteemide ümberkujundamise ning metsade ja savannide seisundi halvenemise 
ohuga piirkondadest ja piirkondadest, kus on rikutud inimõigusi, ning aitama neid 
probleeme lahendada tihedama dialoogi ja andmevahetuse kaudu asjaomaste 
kolmandate riikidega;

64. väljendab heameelt komisjoni strateegiat „talust taldrikule“ käsitlevas teatises tehtud 
ettepaneku üle luua metsade hävitamise seirekeskus; peab aga vajalikuks, et 
samaaegselt esitataks iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne 
ülemaailmse metsaraadamise kohta, võttes aluseks ÜRO FAO maailma metsavarude 
hindamise aruande9 ja algatuse Global Forest Watch10 tootmetootmise seireandmed, et 
võtta liidu tasandil vajalikke meetmeid kolmandate riikidega tehtava koostöö 
tõhustamiseks ja kaubanduspiirangute kaitsmiseks;

65. tuletab meelde, et põllumajandustegevuse kestlik intensiivistamine ja plaanijärgne 
maakasutus ja maahaldus on paljude väikeste põllumajandustootjate jaoks hädavajalik;

66. nõuab tugevat rahalist toetust ja stimuleerimisprogramme meetmete jaoks, mis on 
mõeldud halvenenud seisundis ja põllumajandustegevuseks sobimatu maa 
metsastamiseks.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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