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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et metsad ja muu metsamaa katavad vähemalt 43 % ELi territooriumist ning 
mõnes liikmesriigis on metsadega kaetud üle poole territooriumist ja neis panustatakse 
metsandusse suurel määral;

B. arvestades, et ELi metsandussektor annab ELis tööd üle 3 miljonile inimesele;

C. arvestades, et Euroopa metsadel on tohutu väärtus kliimamuutuste leevendamise 
seisukohast, sest need neelavad ja talletavad 10 % ELi CO2 heitest;

1. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle võtta kasutusele uus metsastrateegia; rõhutab, et 
metsastrateegia peab täielikult järgima subsidiaarsuse põhimõtet; rõhutab sellega seoses 
vajadust tervikliku ja järjepideva metsastrateegia järele, mis tugevdaks ELi metsade ja 
metsandussektori mitmeotstarbelist rolli ning edendaks metsade kaugeleulatuvat 
ühiskondlikku, majanduslikku ja keskkonnaalast kasu; rõhutab tungivat vajadust 
ennetada ja ohjata looduslikke häiringuid; rõhutab, et metsastrateegia ei tohiks olla 
allutatud ühelegi muule valdkondlikule strateegiale;

2. rõhutab, et teadusuuringute kohaselt on kestlikult majandatud metsadel suurem CO2 
sidumise võime kui majandamata metsadel; nõuab seetõttu tungivalt, et uus 
metsastrateegia edendaks kestlikku metsamajandamist; tunnistab kestliku 
metsamajandamise positiivset mõju Euroopa metsade bioloogilisele mitmekesisusele; 
märgib, et metsade kaitse ja tootmine ei ole omavahel vastuolus, vaid võivad tegelikult 
teineteist täiendada;

3. rõhutab, et metsadel võib olla oluline roll fossiilsel toorainel põhinevate materjalide 
asendamisel bioressursipõhiste toodetega; on veendunud, et uus metsastrateegia peaks 
kajastama Euroopa metsade ja ELi ringbiomajanduse olulist rolli kliimaneutraalsuse 
saavutamisel 2050. aastaks ning et sellesse tuleks lisada seatud eesmärgini jõudmist 
soodustavad meetmed;

4. märgib, et alates metsastrateegia kehtestamisest 2013. aastal on teadusuuringud ja 
tehnoloogia jõudsalt edenenud; rõhutab, kui oluline on soodustada teadusuuringute 
jätkumist metsanduse ja bioressursipõhiste toodete valdkonnas, ning on veendunud, et 
sellesse valdkonda tuleks suunata rohkem teadusuuringuteks eraldatud ELi rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et teadusuuringute ja rahastamise suurendamine aitaks positiivselt 
kaasa kliimamuutuste leevendamisele, kestlikule majanduskasvule ja tööhõivele, eriti 
maapiirkondades;

5. väljendab muret metsade tervisliku seisundi ja vastupanuvõime pärast paljudes Euroopa 
piirkondades; toonitab vajadust tugevdada ja kasutada täielikult ära ELi mehhanisme, et 
võidelda metsadele avaldatava piiriülese surve vastu, mis on tingitud invasiivsete 
võõrliikide, kahjurite ja haiguste levikust.


