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ET

ETTEPANEKUD

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

1. nõuab, et vastu võetaks vastu siduv liidu õigusakt, millega tagatakse, et kõik liitu 
imporditavate toodete ja ka liidus tarnitavate toodete ja osutatavate teenuste tarneahelad 
ei hõlma raadamist ja ökosüsteemide seisundi halvenemist või ümberkujundamist ega 
inimõiguste rikkumist ning millega kaitstakse põlisrahvaid ja kohalikke kogukondi; 

2. juhib tähelepanu, et üksnes vabatahtlike meetmetega ei suudeta metsade hävitamist 
peatada;

3. nõuab seetõttu nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist ettevõtjatele, sealhulgas 
rahastajatele, kes lasevad liidu turule metsa- ja ökosüsteemiriskiga kaupu või 
tuletisinstrumente;

4. on seisukohal, et jälgitavuse ja läbipaistvuse parandamine võib aidata tagada, et 
tarbitakse ainult säästvalt hangitud kaupu; nõuab, et hoolsuskohustused oleksid osa 
riigihanke-eeskirjadest;

5. nõuab siduvate ja jõustatavate keskkonna- ja sotsiaalsätete lisamist 
vabakaubanduslepingutesse, et kaitsta metsi, looduslikke ökosüsteeme ja inimõigusi, 
eelkõige kogukonna omandiõigusi; nõuab, et taasavataks vabakaubanduslepingud, mis 
selliseid sätteid ei sisalda, näiteks ELi ja Mercosuri vabakaubandusleping;

6. kutsub liitu üles vähendama sõltuvust metsa- ja ökosüsteemi riskikaupade impordist, 
rakendades liidu valgurikaste kultuuride kava, ning et liidu loomakasvatustoodang 
vastaks olemasolevatele liidu maaressurssidele;

7. nõuab sidusat õigusraamistikku, mis koondaks ja arendaks olemasolevaid süsteeme, 
nagu metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse 
(FLEGT) tegevuskava ja liidu puidumäärus, tagades mõjutatud õiguste omajate 
osalemise;

8. märgib, et tarbimine ELis ei ole jätkusuutlik ning et näiteks taastuvenergia direktiiv 
(RED II) sisaldab ebapiisavaid kestlikkuse kriteeriume, mis nii põhjustavad kui ka 
suurendavad maakasutuse muutust; 

9. kutsub komisjoni üles jälgima metsapõlengute, metsakahjustuste ja ökosüsteemi 
ümberkujundamise ning nendega seotud inimõiguste ja valdusõiguse rikkumiste 
põhjuseid ning võtma nende suhtes meetmeid, luues varajase hoiatamise mehhanismid.


