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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab asjakohaseks, et strateegia sisaldaks metsade kaitset ja majandamist edendavaid 

stiimuleid, ning väljendab heameelt ELi metsastrateegiat käsitleva komisjoni teatise üle, 

milles võetakse arvesse, et – subsidiaarsuse põhimõtet järgides – on vaja 

metsakatastroofide ennetamist ja ohjamist käsitlevat terviklikku ja sidusat ühisstrateegiat; 

2. kutsub liikmesriike üles kaaluma metsamajandamise stiimulina keskkonnateenuste eest 

tasumise kasutuselevõtmist; märgib, et metsa säästval majandamisel on positiive mõju 

tulekahjude ennetamisele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kaitsele ning see on äärmiselt 

oluline majandusarengu seisukohalt, eelkõige maa- ja äärepoolsemates piirkondades;  

3. rõhutab, et eriti Vahemere piirkonnas on metsatulekahjud korduv nähtus, mis on 

kliimamuutuse põhjus ja tagajärg; märgib, et tormid, metsatulekahjud ja -kahjurid on 

looduskatastroofid, mida saab metsamajandamise meetodite abil minimeerida ning et 

lisaks metsamajandamise parandamisele tuleks edendada erimeetmeid, nagu karjatamise 

kasutuselevõtmine või agrometsandusalade loomine – poliitikameetmed, mis peaksid 

olema sätestatud ühises põllumajanduspoliitikas nii esimese samba (karjatatavad alad) kui 

ka teise samba (maaelu areng) raames; 

4. peab oluliseks biomajanduse mõiste kohaldamise edendamist, et soodustada metsatööstuse 

majanduslikku elujõulisust innovatsiooni ja tehnosiirde kaudu ning seega toetada rohkem 

mittepuidulisi metsasaadusi; 

5. rõhutab vajadust tagada ka metsamaterjalide korduv ja tõhus kasutamine, mis aitaks 

vähendada nii ELi kaubandusbilansi puudujääki ja mittesäästvat majandamist kui ka hoida 

keskkonda ja vähendada raadamist kolmandates riikides;  

6. toonitab, et metsamajandamiskavad ei tohiks osutuda uueks bürokraatlikuks 

lisatakistuseks, mis raskendab Euroopa metsade säästvat majandamist; seetõttu kutsub 

liikmesriike üles vaatama läbi metsamajandamiskavade rakendamise, võtma arvesse 

proportsionaalsuse põhimõtet ja põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja nägema ette 

metsahaldaja kohustusi käsitleva deklaratsioonivormi kasutamise. 


