
PR\1201497ET.docx PE648.567v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2019/2156(INI)

23.3.2020

RAPORTI PROJEKT
ulatuslikumate ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks
(2019/2156(INI))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Stanislav Polčák



PE648.567v01-00 2/10 PR\1201497ET.docx

ET

PR_INI

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK..............................................3

SELETUSKIRI ...........................................................................................................................7



PR\1201497ET.docx 3/10 PE648.567v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ulatuslikumate ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks
(2019/2156(INI))

EUROOPA PARLAMENT,

– võttes arvesse metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) 2001. aasta septembri tegevuskava, FLEGTi vabatahtlikke 
partnerluslepinguid kolmandate riikidega ning FLEGTi töökava aastateks 2018–2022,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 11, artikli 191 
lõiget 1 ja artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust, millega kinnitati ELi pädevust Euroopa 
metsade kaitsel1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline 
strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni“ (COM(2018) 773),

– võttes arvesse 2013. aasta ELi metsastrateegiat (COM(2013) 659),

– võttes arvesse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2020 
(COM(2011) 244),

– võttes arvesse ÜRO 2015.–2030. aasta kestliku arengu eesmärke,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul saavutatud Pariisi kokkulepet,

– võttes arvesse 1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, bioloogilise 
mitmekesisuse ülemaailmset strateegilist kava aastateks 2011–2020 ja Aichi 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärke,

– võttes arvesse komisjoni uurimuse „ELi tarbimise mõju metsade raadamisele: põhjalik 
analüüs ELi tarbimise mõju kohta metsade raadamisele“ lõpparuannet (2013),

– võttes arvesse komisjoni keskkonna peadirektoraadi tellitud teostatavusuuringu 
kavandit, milles käsitletakse võimalusi tõhustada ELi tegevust metsade raadamise vastu 
võitlemisel (2017),

– võttes arvesse komisjoni 17. oktoobri 2008. aasta teatist „Toimetulek metsade 
raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda 
kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu“ (COM(2008) 645),

1 Euroopa Kohtu 17. aprilli 2018. aasta otsus kohtuasjas Euroopa Komisjon vs. Poola Vabariik, C-441/17, 
ECLI:EU:C:2018:255.
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– võttes arvesse ÜRO metsanduse strateegilist kava 2017–2030,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks 
ja taastamiseks“ (COM(2019) 352),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et hoolimata kõigist senistest jõupingutustest ei saa maailma metsade kaitset 
ja säästvat kasutamist praeguse poliitikaga piisavalt tagada;

B. arvestades, et meetmete tõhustamine olemasolevate metsade kaitseks ning aktiivseks ja 
kestlikuks uue metsa loomiseks peab olema ELi kestlikkusmeetmetes väga olulisel 
kohal;

C. arvestades, et EL osaleb kaudselt ka maailma metsade raadamises ja nende seisundi 
halvenemises, sealhulgas raadamisega seotud toodete tarbimise kaudu;

D. arvestades, et maailma metsade tõhusamaks kaitsmiseks on vaja võtta meetmeid kõigil 
tasanditel ning teha märkimisväärseid investeeringuid;

E. arvestades, et metsade parem kaitse pakub võimalusi majandusarenguks, eelkõige 
kohalike kogukondade tasandil;

F. arvestades, et ELi rahastus partnerriikide metsade ja säästva metsamajandamise 
toetamiseks on probleemi ulatust arvestades ebapiisav;

G. arvestades, et ELil on eksperditeadmised metsade säästva majandamise alal ja 
võimalused aidata teisi riike suutlikkuse suurendamisel;

1. nõustub ELi tegevuse tõhustamise prioriteetidega, mis on esitatud dokumendis 
COM(2019) 352; märgib siiski, et EL peaks olema ambitsioonikam;

2. rõhutab, et ELil on volitused, vastutus ja rahalised vahendid Euroopa metsade kui 
maailma metsade osa kaitsmiseks; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama, et Euroopa metsade suhtes kohaldatakse järjepidevalt meetmeid, mille eesmärk 
on kaitsta ja taastada maailma metsi; 

3. rõhutab põlisrahvaste ja kohalike kogukondade olulist rolli maailma metsade kaitsmisel 
ning kutsub komisjoni üles võtma seda rolli arvesse metsakaitsemeetmete 
vastuvõtmisel, rakendamisel ja jõustamisel nii ELi tasandil kui ka peamistel 
rahvusvahelistel foorumitel; 

4. rõhutab kodanikuühiskonna rolli keskkonnakaitses ja säästvas tarbimises ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama läbipaistvuse ja üldsuse osalemise metsaga seotud 
meetmetes, et edendada metsade kaitset;

5. on seisukohal, et raadamiseta tarneahela mõiste ühtne määratlus on metsade raadamist 
soodustavate toorainete probleemi lahendamisel keskse tähtsusega, ning kutsub 
komisjoni üles tegema ettepanekut sellise määratluse kohta;

6. kutsub komisjoni üles tagama, et raadamiseta kaupade sertifitseerimissüsteeme 
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käsitlevad uuringud viiakse läbi viivitamata, ning esitama need uuringud koos 
järelmeetmete ettepanekuga Euroopa Parlamendile edasiseks kaalumiseks;

7. soovitab komisjonil pöörata erilist tähelepanu võimalustele reguleerida juurdepääsu 
liidu turule, et edendada raadamiseta tooteid, sealhulgas võimalusele kehtestada 
nõuetekohase hoolsuse eeskirjad kaupade jaoks, mis sisaldavad metsade jaoks riski; 

8. kutsub erasektorit üles olema rohkem kaasatud raadamisevastasesse võitlusse; kutsub 
samal ajal komisjoni üles tõhustama koostööd erasektoriga ja töötama välja asjakohased 
vahendid vabatahtlike stimuleerimiseks jagatud vastutuse põhimõtte alusel;

9. rõhutab, et paketis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks kasutatavad meetodid ei tohi põhjustada raadamist ja metsade seisundi 
halvenemist mujal maailmas; kutsub seetõttu komisjoni üles vaatama 2021. aastaks läbi 
komisjoni määrusele (EL) 2019/807 lisatud aruande asjakohased aspektid ning vajaduse 
korral muutma kõnealust määrust põhjendamatu viivituseta ja igal juhul enne 
2023. aastat, tuginedes teaduslikele teadmistele ja järgides ettevaatuspõhimõtet;

10. väljendab heameelt komisjoni kava üle tagada, et raadamise teema oleks osa riigi 
tasandi poliitilistest dialoogidest, ning soovitab komisjonil lisada nendesse 
dialoogidesse inimõiguste, eelkõige põlisrahvaste ja kohalike kogukondade õiguste 
edendamise ning keskkonnakaitsjate toetamise;

11. tervitab komisjoni kava aidata partnerriikidel välja töötada ja rakendada metsade ja 
nende säästva majandamise riiklikke raamistikke, kuid on seisukohal, et selline abi 
peaks andma mõõdetavaid tulemusi, mis näitavad selle kulutõhusust, ning soovitab 
komisjonil lisada see aspekt oma arutlustesse ja meetmetesse;

12. kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid meetmeid, et tugevdada poliitilist ja 
reguleerivat raamistikku metsa säästva majandamise ja maakasutuse planeerimise 
toetamiseks;

13. kutsub komisjoni üles panema erilist rõhku puitkütuste säästva tootmise ja kasutamise 
meetmetele, pidades muu hulgas silmas puidugraanulite ELi importimise kõrget taset ja 
võimalikke riske, mida selline import võib endast kujutada kolmandate riikide 
metsadele;

14. kutsub ELi üles kaaluma toetuse andmist kolmandatele riikidele, kellel on potentsiaali 
minna üle taastuvatele energiaallikatele, vähendades sellega puidu kütusena 
kasutamisest tulenevat survet raadamiseks;

15. tervitab komisjoni kavatsust tugevdada peamistel rahvusvahelistel foorumitel koostööd 
maailma metsade kaitsmise poliitika ja meetmete valdkonnas ning kutsub komisjoni 
üles püüdma teha nende foorumitega koostööd, et muu hulgas ühtlustada kasutatavat 
terminoloogiat ja mõisteid (nt metsa säästev majandamine või raadamisvabad 
tarneahelad) ning tagada vastuvõetud poliitika ja meetmete sidusus; 

16. kutsub komisjoni üles tagama, et kõik hiljuti vastu võetud kaubanduslepingud, nii 
ulatuslikud kui ka asjakohased all-lepingud, sisaldaksid metsade ja kaitsemeetmetega 
seotud sätteid, et vältida nende rakendamist viisil, mis võib põhjustada metsade 
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raadamist ja metsade seisundi halvenemist; 

17. soovitab komisjonil hinnata võimalust lisada metsakaitset käsitlevad sätted kehtivatesse 
kaubanduslepingutesse, mis selliseid sätteid veel ei sisalda; 

18. kutsub komisjoni üles tagama, et kaubanduslepingute mõju metsade seisundile 
hinnatakse süstemaatiliselt kestlikkuse mõjuhinnangute ja muude asjakohaste 
hindamismeetodite raames ning et nende hindamiste järeldusi võetakse hiljem arvesse 
selliste lepingute sõlmimise üle otsustamisel; 

19. kutsub komisjoni üles lisama ELi tulevasse metsastrateegiasse siduvad eesmärgid metsa 
ökosüsteemide, sealhulgas Euroopa kohalike metsade kaitseks ja taastamiseks;

20. peab vajalikuks suunata asjaomastes tööstussektorites nii era- kui ka avaliku sektori 
rahavood ümber tegevustesse, mis ei põhjusta raadamist;

21. kutsub komisjoni üles integreerima metsaga seotud elemendid süstemaatiliselt 
arengupoliitikasse ning kõigisse tootjariikidele suunatud investeerimis- ja 
toetusprogrammidesse ning kaaluma investeeringute ja toetuse sõltuvusse seadmist 
nende elementide järgimisest; 

22. kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid metsadega seotud olemasolevate ja 
uute seirevahendite kaudu saadud teabe ja andmete kättesaadavuse parandamiseks ning 
tagama, et seda teavet levitatakse üldsusele, tarbijatele ja erasektorile kättesaadaval ja 
arusaadaval kujul;

23. rõhutab, et sõltumatu järelevalve ja teabe jagamine on väga tähtsad, et parandada 
metsahaldust ja hõlbustada raadamise kaotamiseks võetud kohustuste täitmist 
partnerriikides; nõuab, et nende eesmärkide saavutamiseks tõhustaks EL partnerriikidele 
antavat rahalist ja tehnilist abi ning aitaks neil arendada kohalike 
metsahaldusstruktuuride ja aruandekohustuse täiustamiseks vajalikku oskusteavet;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Metsad katavad ligikaudu 30% maismaast ning annavad 80% bioloogilisest mitmekesisusest. 
See tõsiasi iseenesest võiks olla piisav, et õigustada vajadust neid kaitsta. See põhjuste loetelu 
ei ole aga kaugeltki ammendav. Metsadel on märkimisväärne ühiskondlik, kultuuriline ja 
vaimne väärtus ning nad täidavad samal ajal tervet rida nii tootlikke kui ka sama olulisi 
mittetootlikke – keskkonnaalaseid ja ühiskondlikke – funktsioone. Muu hulgas 
reguleerivad metsad veeringlust, parandavad õhukvaliteeti ja seovad süsinikdioksiidi. Nad on 
ka paljude liikide, sealhulgas paljude ohustatud liikide elupaigaks ning paljude kohalike 
kogukondade, sealhulgas põlisrahvaste koduks. Viimastel aastakümnetel on surve metsade 
mittetootlike funktsioonide realiseerimiseks pidevalt suurenenud ning kogu maailmas kasvab 
nõudlus autentse metsiku looduse järele. See tegurite kombinatsioon on muutnud metsade range 
kaitse üheks kogu maailma üldsuse prioriteediks. 

Metsatüüpide mitmekesisus on praegu enneolematu – alates looduslikest troopilistest metsadest 
ja rannikumangroovidest kuni parasvöötme metsade ja subarktiliste boreaalsete metsadeni. 
Maailma metsade paremale kaitsele suunatud õigusaktide edasiarendamise kaalumisel on 
mitmekesisus üks peamisi aspekte, mida tuleb alati meeles pidada. Rakendatavad 
lahendused peavad seda mitmekesisust tingimata peegeldama. Igat liiki puistute jaoks oleks 
peaaegu võimatu leida üht universaalset lahendust. Selle olukorraga on seotud üks pigem 
negatiivne tähelepanek, nimelt et eri geograafilistes piirkondades suureneb metsadele avalduv 
surve, mis viib nende metsade seisundi järkjärgulise halvenemiseni ja sageli nende kadumiseni. 
Ainuüksi aastatel 1990–2016 kaotas maailm inimtegevuse tõttu 1,3 miljonit ruutkilomeetrit 
metsa, mis tähendab, et igas tunnis kaob 800 jalgpalliväljaku jagu metsa. Komisjoni teatises 
metsade raadamise kohta (COM(2008) 645 final) sätestatud eesmärki, vähendada 2020. aastaks 
troopiliste metsade raadamise koguulatust 50% võrra, ei saavutata peaaegu kindlasti. Samal ajal 
kajastab meie suhe metsadega teataval määral inimkonna kultuurilist küpsust.

Ulatuslik raadamine ja metsade seisundi halvenemine leiab suures osas aset troopilistes 
metsades. Näiteks katsid minevikus üle 75% troopilistest rannikualadest mangroovmetsad, 
millest nüüdseks on hävitatud üle poole, peamiselt ehituse, vesiviljeluse, reostuse ja 
jätkusuutmatu põllumajanduse tõttu. Amazonase piirkond, mis on oma suuruse tõttu üks 
maailma metsade kaitsmise prioriteetseid piirkondi, seisab silmitsi tõsise survega, mis tuleneb 
Brasiilia valitsuse de facto toetusest raadamisele ning tahtlike süütamiste arvu 50% 
suurenemisest 2019. aastal võrreldes eelmise aastaga. Troopilised metsad moodustavad suure 
osa territooriumist, kus elavad traditsiooniliselt põlisrahvad. Nad omavad või majandavad 35% 
looduslikest ja eelkõige troopilistest metsadest. Samal ajal näitavad uuringud, et raadamise 
määr kinnistunud maaomandi süsteemidega põlisrahvaste territooriumidel on kaks kuni kolm 
korda madalam kui väljaspool neid alasid1.

Seoses troopiliste põlismetsade olulise positiivse rolliga tuleks samuti rõhutada, et uuesti 
istutatud metsad ei saa täielikult asendada looduslikke metsi, millel on suured süsinikuvarud 
ning mida iseloomustavad märkimisväärne vanus, ainulaadsed ökoloogilised omadused ja 
kõrgeim bioloogilise mitmekesisuse tase. Lisaks ei ole paljudel juhtudel võimalik hävitatud 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. Maailma Loodusvarade Instituut, oktoober 2016, lk 98. Kättesaadav aadressil: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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looduslikke metsi taastada, näiteks eespool nimetatud mangroovmetsi.

Vaatamata ärevusttekitavale probleemide ulatusele väljaspool Euroopat asuvates metsades, 
tuleks siiski rõhutada, et ka Euroopa Liidu metsade olukord ei ole rahuldav ning hoolimata 
üldsuse kasvavast survest täita metsade mittetootlikke funktsioone, on nende kvaliteet 
pikas perspektiivis langenud. Euroopa metsad ei ole immuunsed kogu maailma metsade 
ühiste põhiprobleemide suhtes, milleks on raadamine ja ebaseaduslik metsaraie. Nende 
haldamine on paljudes Euroopa paikades samuti ebarahuldav2.

Nagu eespool mainitud, on metsad paljude ohustatud liikide, sealhulgas kõige ohustatumate 
liikide elupaigad. Seega on metsade raadamine praegu enneolematus tempos edeneva 
ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse hävimise üks algpõhjusi3. Seega ei kaota maailm 
mitte ainult taimeliike, vaid ka ärevusttekitaval hulgal loomaliike, millest mõned, sageli 
troopilistes metsades elavad, hävitati inimeste poolt enne, kui need suudeti avastada ja neile 
nimi anda. Troopilised metsataimed, mis moodustavad vaid 7% maailma taimestikust, 
kujutavad endast maailma jaoks teatavat tüüpi apteeki; üle veerandi tänapäevastest ravimitest, 
mille väärtus on 100 miljardit eurot aastas, on pärit troopilistest metsataimedest. Samal ajal ei 
piirdu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine otseselt metsadega seotud liikidega. Näitena 
võib tuua eespool nimetatud mangroovmetsad, millel on oluline roll korallrahude kaitsmisel, 
sest need koguvad toitaineid ja setteid ning pakuvad kaitset termilise ja fotooksüdatiivse stressi 
eest.

Suurt osa ülestöötatud puidust kasutatakse kütusena, kusjuures küttepuit on paljudes 
arengumaades kõige olulisem metsandustoode; näiteks Sahara-taguses Aafrikas kasutab 80% 
elanikkonnast endiselt puitu toiduvalmistamiseks. Samal ajal kasvab eeldatavalt nõudlus 
küttepuude järele ja 2030. aastaks sõltub sellest kütuseallikast 2,8 miljardit inimest, võrreldes 
praeguse 2 miljardiga. Siiski on metsade raadamisest kõige rohkem ohustatud piirkonnad need, 
kus päikesepaisteliste tundide arv aastas on kõige suurem, mis võimaldab järkjärgulist 
üleminekut taastuvatele energiaallikatele. 

Metsade raadamise mõju kliimamuutusele on samuti väga oluline. Maakasutusest ja 
maakasutuse muutustest, eelkõige seoses raadamisega, tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused moodustavad peaaegu 12% koguheitest, mis teeb neist pärast fossiilkütuste 
põletamist kliimamuutuse tähtsuselt teise põhjuse. Lisaks metsaraiele on raadamise peamine 
põhjus põllumajanduslik tegevus raadatud maal. Põllumajandus põhjustab 80% maailma 
metsade raadamisest, millest 48% on seotud elatuspõllumajandusega ja 32% kaubandusliku 
põllumajandusega; muud raadamise põhjused on metsaraie (14%), puusöe tootmine (5%), 
linnade laienemine, taristu arendamine ja maavarade kaevandamine. Lisaks sellele 
majandatakse juba olemasolevat põllumajandusmaad sageli sobimatul viisil, mis toob kaasa 
mullaviljakuse halvenemise ja motiveerib raadama, et luua uusi põllumajandustegevuse alasid. 
Euroopa Liit ise on importijana otseselt seotud rahvusvahelise kaubandusega selliste 
raadamisega seotud toodete osas nagu palmiõli, liha, soja, kakao, mais, puit ja kautšuk, 

2 Viz FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [võrgus]. FERN. Veebruar 2019. 
Kättesaadav aadressil: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Kõnealuse aruande kohaselt on väljasuremisohus ligikaudu 1 miljon looma- ja taimeliiki. IPBES. Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. [võrgus] 
IPBES, 2019. Kättesaadav aadressil: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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sealhulgas töödeldud toodete või teenuste kujul, ning tema osakaal nende toodete 
kogutarbimises maailmas on 10%.

Kaaludes, millise suuna peaks tulevikus võtma metsade kaitse, ei saa eirata metsade praegust 
tootlikku funktsiooni. Seepärast tuleks võtta meetmeid, et hõlbustada õiglast üleminekut 
säästvamatele põllumajandusvormidele. Seoses metsamaa praeguse jätkusuutmatu 
kasutamisega, mis toob kaasa raadamise ja metsade seisundi halvenemise, tuleb seega 
otsida alternatiivseid elatusviise neile, kes praegu sõltuvad oma elatise teenimisel 
metsadest või põllumajandusmaast, mis sageli laieneb metsaalale. Pidades silmas eespool 
nimetatud kasvavaid üleskutseid, mida esitavad peamiselt arenenud riikide elanikud metsade 
mittetootliku kasutamise suurendamiseks, on võimalik luua positiivne majanduslik impulss, 
toetades ja arendades edasi looduslähedast turismi, mis looks metsapiirkondades ka 
alternatiivseid elatise teenimise viise, mis ei hõlma metsa hävitamist. Metsad on praegu elatus- 
ja sissetulekuallikaks ligikaudu 25%-le maailma elanikkonnast ning nende hävitamisel on 
tõsised tagajärjed kõige haavatavamate inimeste, sealhulgas metsaökosüsteemidest tugevalt 
sõltuvate põlisrahvaste elatusvahenditele. Lisaks võib olemasolevate metsade kaitsmine ja 
metsaga kaetuse jätkusuutlik suurendamine pakkuda elatist, suurendada kohalike kogukondade 
sissetulekut ja võimaldada säästva biomajanduse arendamist. Selles mõttes on metsad 
paljulubav keskkonnasäästlik majandussektor, millel on potentsiaal luua kogu maailmas 10–16 
miljonit jätkusuutlikku ja inimväärset töökohta. Arvesse tuleb võtta ka naiste erilist rolli 
metsakaitses4. Kuigi metsade seisundi halvenemine kahjustab terveid kogukondi, kes sõltuvad 
metsadest, on metsaga seotud ressursside kadumine tavaliselt eriti koormav naiste jaoks, kes 
kasutavad neid ressursse oma perekondade hooldamiseks.

Paljudes riikides on raadamine tingitud ka asjakohase poliitika (nt maakasutuse 
planeerimine) puudumisest, ebaselgetest omandisuhetest ja muudest maaõigustest, 
halvast valitsemistavast ja õiguskaitsest, ebaseaduslikust tegevusest ning ebapiisavatest 
investeeringutest metsade säästvasse majandamisse. Tervelt 86% maailma metsadest on 
avalikus omandis, kuid praktikas hallatakse ligikaudu 60% maast ja ressurssidest kogu 
maailmas tavaeeskirjade alusel, millest ametlikult tunnustatakse vähem kui viiendikku. 
Metsade looduslike funktsioonide säilitamise eeltingimuseks on asjakohased haldus- ja 
õiguslikud vahendid, näiteks strateegilised vahendid, nagu territoriaalne kaitse eesmärgiga 
säilitada terviklikkus ning vältida territooriumi killustumist ja jätkusuutmatuid metsa 
majandamise vorme.

Olulist positiivset rolli metsade majandusliku kasutamise ratsionaliseerimisel võiksid 
mängida ka metsade säästva majandamise sertifitseerimissüsteemid, tingimusel et nende 
peamine eesmärk on raadamise vastu võitlemine, mitte sageli vastuolulised äri- ja muud 
huvid. Sellega seoses tuleb kahjuks märkida, et praegused sertifitseerimisvormid sageli 
ebaõnnestuvad ega vasta seatud eesmärkidele5.
Käesoleva raporti koostamisel oli lähtepunktiks komisjoni teatis COM(2019) 352 final. Selles 
esitatakse muu hulgas viis prioriteeti ulatuslikumate ELi meetmete võtmisel maailma metsade 

4 Vt nt FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [võrgus]. 2014. Kättesaadav aadressil: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, või GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest 
management [võrgus]. GEF. Pressiteade, 1. märts 2011. Kättesaadav aadressil: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management.
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [võrgus]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, veebruar 2018. Kättesaadav aadressil: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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kaitseks ja taastamiseks. Kuigi seda teatist võib pidada heaks esimeseks sammuks, tuleks 
samuti märkida, et arvestades metsade täidetavate funktsioonide olulisust ja sellest tulenevat 
vajadust neid tõhusalt kaitsta, ei ole dokument tervikuna piisavalt ambitsioonikas ja on 
konkreetsetes ettepanekutes sageli liiga abstraktne. 

Probleemide tuvastamisel ja seejärel maailma metsade kaitseks asjakohaste meetmete 
võtmisel peavad esialgsed kaalutlused sisaldama muu hulgas eesmärki täpsustada ja 
ühtlustada asjakohaste mõistete määratlusi. Praegused määratlused, mille on vastu võtnud 
asjaomased rahvusvahelised metsamajandusorganid, on hoolimata eespool kirjeldatud 
märkimisväärsest erinevusest põlismetsade ja taastatud metsade vahel sageli rangelt tehnilised 
ega hõlma piisaval määral põlismetsa, taastatud metsa ja seega metsastamise erinevusi. See 
võib lõppkokkuvõttes põhjustada väga olulisi moonutusi seoses üksikute alade suuruse ja 
muude metsaandmetega, mis võib takistada asjakohaste ja tõhusate parandusmeetmete võtmist. 
Metsaekspertide ja metsaökoloogiaekspertide oskused, nende käsutuses olevad rahalised 
vahendid ja nende rahvusvaheline mõju võimaldavad ELil täita olulist ja positiivset rolli 
maailma metsade kaitsmisel. Käesoleva raporti projekti eesmärk on võtta arvesse kõiki neid 
aspekte.


