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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud
(2019/2157 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640) ja Ursula von 
der Leyeni 10. septembril 2019. esitatud poliitilisi suuniseid,

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

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

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

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

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

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

– võttes arvesse ajakohastatud ELi biomajanduse strateegiat,

– võttes arvesse kliimastrateegiat 2050. aastani,

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

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

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

1 ELT C 346, 21.9.2016, lk 17.
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vahehindamise kohta2,

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

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

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et ELi liidusiseseid ja rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad näiteks 
Euroopa rohelisest kokkuleppest, ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, Kyoto 
protokollist, Pariisi kokkuleppest ja heitevaba ühiskonna loomise eesmärgist, on 
võimatu täita ilma kliimaalase kasu ning muude metsade ja metsandussektori pakutavate 
ökosüsteemi teenusteta; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingus ei viidata ühisele ELi metsapoliitikale 
ning oma metsade eest vastutavad liikmesriigid ise, kuid arvestades, et EL on oma 
poliitika kaudu juba kaua toetanud metsa säästvat majandamist ja andnud panuse 
liikmesriikide metsi käsitlevatesse otsustesse;

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

Minevik – hiljutiste rakendamisalaste edusammude ja probleemide ülevaatamine

1. tunneb heameelt komisjoni aruande „ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud 
edusammud. „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks““ 
(COM(2018)0811) avaldamise üle; 

2. tunnistab, et strateegia kaheksa pluss ühe prioriteetse valdkonna eesmärke on ellu viidud 
suhteliselt väheste takistustega, lahendamata siiski praegusi suuri probleeme teemal 
„Millised on meie metsad ja kuidas need muutuvad?“ ja „Kooskõlastamise ja 
teabevahetuse soodustamine“; 

3. rõhutab, et mõiste „metsa säästev majandamine“ määratlus lepiti kokku üleeuroopalise 
Euroopa metsade (Forest Europe'i) protsessi raames; märgib, et see mõiste on lisatud 
siseriiklikesse õigusaktidesse ja liikmesriikides toimivatesse vabatahtlikesse 
süsteemidesse, nagu metsade sertifitseerimine;

4. toonitab, et ELis metsa säästva majandamise edendamisel ELi metsastrateegia ja maaelu 
arengu meetmete osana, mida rakendatakse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames, 
on olnud positiivne mõju ELi metsade elurikkusele ja see on suurendanud 
metsandussektorist tulenevat kliimaalast kasu; märgib siiski, et endiselt on vajadus 

2 ELT C 361, 5.10.2018, lk 5.
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tugevdada metsa säästvat majandamist tasakaalustatud viisil, et tagada metsade suurem 
suutlikkus kohaneda muutuvate ilmastikutingimustega ning vähendada looduslikest 
häiringutest tulenevaid riske ja mõju;

Olevik – ELi metsade praegune olukord

5. rõhutab, et ELi metsad on mitmeotstarbelised ja väga mitmekesised, eristudes 
omandisuhete, suuruse, struktuuri, elurikkuse, vastupidavuse ja probleemide poolest; 
juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et metsad pakuvad ühiskonnale laias valikus 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas toorainet, paremat õhukvaliteeti, puhast vett, kaitset 
erosiooni eest ning kaitset põua, üleujutuste ja maalihete eest;

6. märgib, et metsad ja muud metsaalad hõlmavad vähemalt 43 % ELi pindalast ja et selles 
sektoris töötab ELis vahetult vähemalt 500 0003 ja kaudselt 2,6 miljonit inimest4;

7. leiab, et pikaajalised investeeringud metsa säästvasse majandamisse tagavad mitte ainult 
metsade majandusliku elujõulisuse, vaid aitavad ka saavutada ELi mitmeid eesmärke, 
sealhulgas Euroopa rohelise kokkuleppe edukat rakendamist ja üleminekut 
ringluspõhisele biomajandusele; 

8. tunnistab metsadest ja metsandussektorist tulenevat olulist kliimaalast kasu; rõhutab 
vajadust suurendada metsades CO2 sidumist, CO2 talletamist puidupõhistes toodetes ja 
fossiilsete materjalide ja energia asendamist; 

9. väljendab sügavat kahetsust asjaolu üle, et kuigi metsi majandatakse ELis ühiselt 
kokkulepitud metsa säästva majandamise põhimõtte kohaselt ja metsaga kaetus on ELis 
viimastel aastakümnetel suurenenud, on välja töötatud erinev lähenemine metsa 
säästvale majandamisele hiljuti heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
kontekstis, millega kehtestatakse kestlike investeeringute soodustamise raamistik ja 
muudetakse määrust 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe 
avalikustamist finantsteenuste sektoris; 

Tulevik – Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisel on oluline osa Euroopa Liidu 
2020. aasta järgsel metsastrateegial ja Euroopa rohelisel kokkuleppel 

10. tunneb heameelt hiljuti avaldatud komisjoni rohelise kokkuleppe üle ja jääb ootama 
peagi loodavat ELi 2020. aasta järgset metsastrateegiat; 

11. rõõmustab komisjoni 2020. aasta töökava ja eriti uue ELi metsastrateegiaga ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärku antud panuse 
tunnustamise üle; rõhutab sellega seoses, et tulevikus ei peaks metsi pidama ainsaks 
viisiks CO2 siduda, sest see ei motiveeriks teisi sektoreid piisavalt, et oma heitkoguseid 
vähendada; toonitab lisaks fossiilkütusel põhinevalt ühiskonnalt ülemineku olulisust;

12. rõhutab metsade, metsandussektori ja biomajanduse esmatähtsat rolli Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamisel; toonitab, et Euroopa Liidu keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma mitmeotstarbeliste, tervete ja 

3 Eurostati metsanduse andmebaas on kättesaadav aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4 Euroopa Parlamendi 2019. aasta mai teabeleht Euroopa Liidu ja metsade kohta.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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säästvalt majandatud metsadeta ning elujõuliste tööstusharudeta; soovitab lisaks 
meetmeid, mis aitavad metsaga kaetust suurendada;

13. rõhutab, et 2020. aasta järgseks perioodiks on vajalik laiaulatuslik, sõltumatu ja 
iseseisev ELi metsastrateegia, mis ei ole ühegi teise sektori strateegia alamstrateegia; 
nõuab uut ELi metsastrateegiat, mis toetuks terviklikule lähenemisele metsa säästva 
majandamise suhtes, võttes arvesse metsapõhise väärtusahela kõiki majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid aspekte; rõhutab, et tuleb arendada kooskõlastatud ja 
ühtset lähenemisviisi metsadele, metsandussektorile ning mitmetele nende pakutavatele 
teenustele, arvestades üha suuremat hulka riiklikke ja ELi poliitilisi suundumusi, mis 
otseselt või kaudselt mõjutavad metsi ja nende majandamist ELis;

14. on seisukohal, et ELi metsastrateegia peaks olema sild liikmesriikide riikliku 
metsapoliitika ja ELi metsaalaste eesmärkide vahel, tunnistades nii vajadust austada 
liikmesriikide pädevust kui ka toetada ELi laiemate eesmärkide saavutamist; 

15. rõhutab ELi metsade, metsandussektori ja selle väärtusahela suhtes tõenduspõhiste 
otsuste tegemise vajadust; nõuab, et kõik Euroopa rohelise kokkuleppe meetmete 
metsaga seotud aspektid oleksid kooskõlas 2020. aasta järgse ELi metsastrateegiaga, 
eriti pidades silmas eesmärki tagada metsa säästva majandamise kasulik mõju 
ühiskonnas;

16. toonitab vajadust võtta arvesse metsandussektori ja muude sektorite vahelisi seoseid, 
samuti digitaliseerimise, teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise tähtsust; 
rõhutab puidupõhiste materjalide olulist rolli fossiilsete alternatiivide asendamisel 
sellistes tööstusharudes nagu ehitus-, tekstiili-, keemia- ning pakenditööstus; 

17. rõhutab, et kliimamuutuste tõttu esineb sagedamini selliseid loodushäireid nagu põud, 
üleujutused, tormid, kahjurite levik, erosioon ja tulekahjud, mis kahjustavad metsi ELis; 
toonitab sellega seoses vajadust selliseid sündmusi metsade vastupidavamaks muutmise 
teel paremini ennetada, kasutades selleks näiteks teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
pakkudes paremaid toetusmehhanisme kannatada saanud piirkondadele ja omandile 
selle taastamiseks; 

18. tunnustab elurikkuse rolli metsa ökosüsteemide hea tervise ja vastupidavuse tagamisel; 
rõhutab Natura 2000 alade olulisust; märgib samas, et selliste piirkondade 
majandamiseks on vaja piisavaid rahalisi vahendeid;

19. palub komisjonil toetada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni juhitud ja ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni toetatud läbirääkimisi eesmärgiga jõuda õiguslikult 
siduva üleeuroopalise metsi käsitleva kokkuleppeni; 

20. julgustab käimasolevat protsessi lõpule viima, et välja töötada muu kui 
lõppkasutusepõhine kestlik lähenemisviis tihedas koostöös alalise metsakomitee ja 
liikmesriikidega, tuginedes uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivi kaheastmelisele 
lähenemisele; usub, et kaheastmelist lähenemisviisi võib järgida ka teistes 
poliitikavaldkondades, mille eesmärk on parandada metsanduse kestlikkust; 

21. rõhutab, et ELi metsastrateegia rakendamiseks on äärmiselt olulised ühine 
põllumajanduspoliitika ja metsandusmeetmed; julgustab olema ühise 
põllumajanduspoliitika (aastateks 2021–2027) raames metsandusmeetmetes järjepidev; 
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rõhutab vajadust muude kergesti kättesaadavate, hästi kooskõlastatud ja asjakohaste ELi 
rahastamismehhanismide järele;

22. toonitab kõrgetasemeliste teadusuuringute ja innovatsiooni esmatähtsat rolli metsade 
ning metsandussektori panuse suurendamisel, et praeguste probleemidega toime tulla; 
rõhutab ELi 2020. aasta järgsete teadus- ja innovatsiooniprogrammide tähtsust ning 
tunnustab alalise põllumajandusuuringute komitee rolli; 

23. toonitab asjaolu, et tõsisteks probleemideks on ülemaailmne raadamine ja metsa 
seisundi halvenemine; juhib tähelepanu asjaolule, et probleemide lahendamiseks 
väljaspool ELi tuleks välja töötada poliitilisi algatusi, milles keskendutakse troopilistele 
piirkondadele ja metsades kestmatuid tavasid järgivate sektoriväliste osaliste tegevusele; 
rõhutab vajadust edendada ELi puidumääruse ja metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitleva tegevuskava 
rakendamist, et takistada ebaseadusliku päritoluga puidu sissetoomist ELi turule; 

24. rõhutab vajadust töötada välja kogu Euroopa Liitu hõlmav Euroopa metsateabesüsteem 
kõigi asjaomaste komisjoni peadirektoraatide jagatud vastutusel; rõhutab teaduspõhise, 
tasakaalustatud teabe ja sotsiaal-majanduslike näitajate olulisust metsandusega seotud 
mis tahes ELi poliitika väljatöötamiseks;

25. palub komisjoni alalisel metsakomiteel anda liikmesriikidele keskne roll ELi 
2020. aasta järgse metsastrateegia ettevalmistamisel ja elluviimisel; rõhutab, kui oluline 
on asjaomaste sidusrühmade paralleelne kaasamine kodanikuühiskonnaga metsanduse 
ja korgitootmise üle dialoogi pidavasse rühma; palub tungivalt, et komisjon kaasaks ELi 
metsastrateegia rakendamisse iga-aastaselt ka Euroopa Parlamendi; 

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Metsadel, metsandusel ja kogu metsasektoril on tähtis roll püsivate lahenduste pakkumisel 
paljudele praegustele probleemidele. Metsad ja muud metsamaad hõlmavad vähemalt 43 % 
ELi pindalast ja selles sektoris töötab vahetult vähemalt 500 000 ja kaudselt 2,6 miljonit 
Euroopa kodanikku. Peale selle on 60 % ELi metsadest eraomandis. Lisaks varieeruvad 
Euroopa metsad väga palju suuruse, struktuuri, elurikkuse ja majandamismeetodite poolest.

Pärast eelmist, ELi 2013. aasta metsastrateegiat on ülemaailmne poliitiline keskkond tohutult 
muutunud ja see mõjutab suurel määral ELi eri poliitilisi suundumusi. Selliseid ELi 
liidusiseseid ja rahvusvahelisi kohustusi nagu heitevaba ühiskond, Euroopa roheline 
kokkulepe, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Kyoto protokoll, Pariisi kokkulepe jt, on võimatu 
täita ilma metsade ja metsandussektori kliimaalase kasu ning metsade pakutavate muude 
ökosüsteemi teenusteta.

Lisaks tuleb meeles pidada, et metsapoliitika jääb peamiselt siiski liikmesriikide pädevusse. 
Euroopa Liidu toimimise lepingus puuduvad viited ELi metsapoliitika erisätetele ning EL on 
kaua oma poliitikaga toetanud metsa säästvat majandamist ja liikmesriikide metsi 
puudutavaid otsuseid. Üha kasvav hulk riiklikke ja ELi poliitikasuundi mõjutab otseselt või 
kaudselt metsi ja nende majandamist ELis. See loob metsade ja nende majandamise jaoks 
keeruka ja killustatud poliitilise keskkonna, mis peaks olema ühtsem ja paremini 
kooskõlastatud, kasutades ära kõiki kestlikkuse erivorme.

Seepärast on vaja tugevat, terviklikku ja sõltumatut 2020. aasta järgset ELi metsastrateegiat. 
See peaks tagama tervikliku lähenemise metsa säästvale majandamisele, mis toetub 
majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele kestlikkusele tasakaalustatud viisil ning 
kindlustab metsade mitmekülgse rolli järjepidevuse. ELi metsastrateegia peaks olema 
lahutamatu ja sõltumatu osa uuest Euroopa rohelisest kokkuleppest ega olema ühegi teise 
sektori alamstrateegia.

Uus ELi metsastrateegia peaks sisaldama instrumente, mis tugevdaksid selle kui tõhusa 
poliitika kooskõlastamise vahendi rolli erinevates ELi metsandusega seotud poliitilistes 
suundumustes ja nende rakendamisel nii, et võetaks arvesse kogu metsapõhist väärtusahelat. 
See peaks looma ühtsuse ja koostoime seda sektorit mõjutavate teiste sektoritega. ELi 
metsastrateegia peaks ühtlasi olema sild ELi ja liikmesriikide riikliku metsapoliitika vahel ja 
tagama, et metsasektori oskusteavet kaasataks juba selle poliitika kujundamise varajastes 
etappides, mille tulemuseks oleks ühtne ja järjepidev metsapoliitika. Lisaks peaks EL 
aktiivselt mõjutama ülemaailmset poliitilist keskkonda, võttes meetmeid, et peatada 
ülemaailmne raadamine, ja julgustama mitte ainult taasmetsastamist ja metsastamist, vaid ka 
metsaressursside säästvat majandamist.

Lisaks on metsadel, metsasektoril ja biomajandusel oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe 
ja seega ka ELi kliima-, energia- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel. Nende 
eesmärkide täitmine ei ole võimalik ilma mitmeotstarbeliste tervete metsade ja metsa säästva 
majandamise ning elujõulise tööstuseta. On oluline vältida väljarännet maapiirkondadest ja 
meelitada tööstusharusid Euroopasse investeerima ning looma majandustegevusega seotud 
ökosüsteeme, kus kasutatakse säästvalt olemasolevaid kohalikke ressursse ja antakse 
kohalikule elanikkonnale tööd. Sellega seoses peaks ELi metsastrateegial olema tähtis roll ka 
tööstusharudele tooraine kättesaadavuse tagamisel.

Rohkem võimalusi tooks kaasa fossiilsest toorainest ja energiast sõltuvuse vähendamine, eriti 
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maapiirkondades. Metsi ei tohiks pidada vaid CO2 sidujateks, sest see ei innustaks teisi 
sektoreid heitkoguseid vähendama. Tähelepanu tuleks juhtida ka sellele, et oluline on loobuda 
fossiilkütusel põhinevast ühiskonnast.

Üheks oluliseks teenuseks, mida pakuvad metsad ja metsandussektor, tuleb pidada 
kliimamuutuste leevendamist. Lisaks on muutunud üha olulisemaks kliimamuutustega 
kohanemine, et tagada asjakohased looduslike häiringute ennetusmeetmed. Võidelda tuleb 
kooreüraskite epideemiate, põua ja metsatulekahjude vastu ja neid ennetada.

Keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ning metsade majandamist tuleb 
edendada tasakaalustatult, tugevdades samal ajal metsadest ja metsapõhisest väärtusahelast 
lähtuvat üldist olulist kliimaalast kasu, nimelt tõhustatud CO2 sidumist, süsiniku talletamist 
puidupõhistes toodetes ning fossiilse tooraine ja energia asendamist. Seoses viimasega on vaja 
tõhustada teadusuuringuid.

Metsad ja metsandusesektor aitavad oluliselt kaasa kohaliku ringluspõhise biomajanduse 
arengule ELis. 2010. aastal kujutas biomajandus endast turgu, mille väärtus oli hinnanguliselt 
üle 2 triljoni euro ja kus oli 20 miljonit töökohta ning mis moodustas 9 % liidu 
kogutööhõivest. Ringluspõhise biomajanduse kasutuselevõttu tuleb toetada tugeva teadus- ja 
innovatsioonipoliitika kaudu. Iga programmi „Horisont 2020“ raames biomajanduse 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritud euro lisaväärtus on umbes 10 eurot.

Tuleb rõhutada vastupidavate ja tervete metsaökosüsteemide, sh loomastiku ja taimestiku 
tähtsust, et säilitada ja parandada mitmete metsa ökosüsteemiteenuste, nagu elurikkus, puhas 
õhk, vesi, heas seisundis mullastik, puit ja muu tooraine, kättesaadavust. 

Lisaks pakuvad Natura 2000 alad ühiskonnale mitmeid ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas 
toorainet. Ent nende alade majandamine nõuab piisavaid rahalisi vahendeid.

Peale selle on metsastamine ja taasmetsastamine sobivad vahendid metsaga kaetuse 
suurendamiseks ELis, eriti mahajäänud piirkondades, linnalähedastes ja linnapiirkondades, 
samuti mägipiirkondades. Neis piirkondades tuleb rõhutada metsade kaitsefunktsioonide, 
samuti aktiivse ja säästva metsamajandamise tähtsust, et parandada ökosüsteemide tervist ja 
vastupidavust, ning kohandada liigilist koosseisu piirkondlikele ja kliimatingimustele 
vastavaks.

Eraldi tuleb välja tuua ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), metsamajandusmeetmete ja 
teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide rahastamise suur tähtsus elatusallikatele ning 
biomajanduse arendamisele maapiirkondades. Maapiirkondades on oluline roll 
põllumajandustootjatel ja metsaomanikel. Lisaks on äärmiselt oluline osa 2014.–2020. aasta 
ÜPP maaelu arengu programmis olnud metsandusel, agrometsandusel ja metsatööstusel. 
Tuleb julgustada selle asjaolu tunnustamist ka 2021.–2027. aasta ÜPPs ja Euroopa rohelise 
kokkuleppe rakendamisel.

ELi mitmeotstarbeliste metsade ja kogu metsapõhise väärtusahela tuleviku jaoks on ülimalt 
tähtsad piisavalt rahastatud kvaliteetsed teadusuuringud, innovatsioon, teabe kogumine, 
andmebaaside säilitamine ja arendamine, parimate tavade ja teadmiste jagamine, kui 
arvestada neile üha rohkem esitatavaid nõudeid ja vajadust reageerida mitmetele ühiskonnas 
olevatele võimalustele ja probleemidele.

Metsad pakuvad nt puhkeväärtust ja metsaga seotud tegevust, nagu muude metsasaaduste, nt 
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seente ja marjade korjamine. Tähelepanu tuleks juhtida ka biomassi parema eemaldamise 
võimalustele metsatulekahjude ennetamiseks ja elurikkuse suurendamisele karjamaade kaudu, 
kuid siinkohal ei tohiks unustada, et looduslikud karjamaad võivad avaldada kahjulikku mõju 
taimestiku ellujäämisele.

Euroopa ühiskond kaugeneb üha enam metsadest ja metsandusest, seepärast tuleks rõhutada 
metsa säästva majandamise tähtsust. Võttes arvesse metsa säästva majandamise olulist rolli 
selles, et metsad pakuvad ühiskonnale mitmesugust kasu, tuleb üldsust kindlasti teavitada 
metsade majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkondlikust, samuti kultuurilisest ja ajaloolisest 
rollist ning ühtlasi tuleb metsamajandamist näha oma looduspärandi osana.

Komisjon peaks andma liikmesriikidele komisjoni alalise metsakomitee kaudu keskse rolli 
2020. aasta järgse ELi metsastrateegia koostamises ja rakendamises ning kaasama 
paralleelselt asjaomaseid sidusrühmi kodanikuühiskonnaga metsanduse ja korgitootmise 
küsimuses dialoogi pidavasse rühma. Komisjon peaks kaasama ELi metsastrateegia 
rakendamisse igal aastal ka Euroopa Parlamendi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vajame laiaulatuslikku ja tugevat 2020. aasta järgset ELi 
metsastrateegiat, et tagada kooskõlastatud ja terviklik lähenemine metsadele, 
metsandussektorile ja nende pakutavatele arvukatele teenustele. Metsadel ja 
metsandussektoril on potentsiaal panustada järjest rohkem kliimasse, keskkonda, inimestesse 
ja biotehnoloogial põhinevasse ringmajandusse, mille eesotsas on digitaalsed lahendused ja 
kestlikud tehnoloogiad. Vajame pikaajalisi investeeringuid metsa säästvasse majandamisse, et 
tagada mitte ainult metsade majandusliku elujõulisuse säilimine, vaid ka nende oluline panus 
mitmete ELi eesmärkide saavutamisse, sh Euroopa roheline kokkulepe ja ringluspõhisele 
biomajandusele üleminek. ELi metsastrateegias tuleks arvesse võtta metsapõhiste 
investeeringute ligimeelitamist Euroopas ja teiste sektoritega seoste loomise hõlbustamist. 
Peale selle tuleb rõhutada puidupõhiste materjalide olulist rolli ja potentsiaali sellistes 
sektorites nagu ehitus-, tekstiili-, kemikaalide ning pakendisektor fossiilkütustel põhinevate 
alternatiivide asendamisel. Lisaks on ELi metsapoliitikas vaja teha tõenduspõhiseid otsuseid.


