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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute osas tehtud edusammude 

üle, eriti seoses sidususega kodanikuühiskonna, tööstuse ja valitsuste ühiste poliitiliste 

otsuste langetamisel; kutsub komisjoni üles viima edukalt lõpule käimasolevad 

läbirääkimised, tõhustama ja kiirendama olemasolevate vabatahtlike 

partnerluslepingute rakendamist, pidama ka edaspidi esmatähtsaks siseriiklike 

õigusaktide jõustamist ja andma asjakohast abi vajalike reformiprotsesside 

läbiviimiseks vabatahtliku partnerluslepingu sõlminud ekspordiriikides ning tegelema 

veel lahendamata probleemidega, nagu korruptsioon, konfliktipiirkonnast pärit puit, 

ebaseaduslik raadamine, metsa seisundi halvenemine, läbipaistvus ja kogukonna maa 

omandiõigusega seotud kindlustunne, mis on peamine maa haldamise põhimõte; nõuab 

tungivalt, et komisjon ergutaks vabatahtliku partnerluslepingu sõlminud riike pöörama 

puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemide arendamisel tähelepanu raadamisele, 

metsa maakasutuse muutmisele ja säästvale metsamajandamisele; lisab, et FLEGTi 

tegevuskavas tuleks arvestada ka uute esmatähtsate geograafiliste piirkondadega nii 

vabatahtliku partnerluslepingu sõlminud riikides kui ka teistes riikides;  

2. märgib, et vabatahtlike partnerluslepingute edukas rakendamine on tõenäolisem, kui 

neis nähakse ette konkreetsem toetus puiduressursside haldamisega seotud 

haavatavatele rühmadele (väikepõllumajandustootjad, mikro-, väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad, „mitteametliku“ sektori sõltumatud ettevõtjad); rõhutab vajadust 

tagada, et sertifitseerimisprotsessis järgitakse metsa majandamisega tegelevate 

haavatavamate rühmade huve; 

3. rõhutab troopilise puiduga ebaseadusliku kauplemise vastase võitluse tähtsust; 

soovitab, et komisjon võtaks edaspidi ELi riikidesse eksporditavatele kontrollitud 

seaduslikele puittoodetele väljastatavate FLEGTi ekspordilitsentside üle peetavatel 

läbirääkimistel arvesse kogemusi Indoneesia süsteemiga, mis kehtib alates 2016. 

aastast; nõuab, et komisjon teeks Indoneesia puidu õiguspärasuse kontrollimise 

süsteemi rakendamise kohta sõltumatu mõjuhinnangu, mis tuleks esitada mõistliku aja 

jooksul; 

4. tuletab meelde, et konfliktipiirkonnast pärit puit on juba FLEGTi tegevuskava 

tegevusvaldkondade seas, kuid selle probleemiga ei ole piisavalt tegeletud; kutsub 

komisjoni üles täitma lubadust laiendada ELi puidumäärusega sätestatud 

hoolsuskohustusi, et eelseisva läbivaatamise raames käsitletaks ka konfliktipiirkonnast 

pärit puitu; 

5. rõhutab vajadust puidumäärust veelgi tõhusamalt rakendada ja jõustada, sest see aitaks 

kõige paremini kaitsta imporditud ja liikmesriikides toodetud puidu ja puittoodete 

kestlikku kaubandust; 

6. tunnustab olulist tööd, mida on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) ja ÜRO 

Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) juhtimisel tehtud ülemaailmse säästva 

metsamajanduse vallas, millel on metsandustoodete kestlikus kaubanduses oluline roll; 
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7. kutsub ELi üles tegema tihedamat koostööd ja looma tõhusaid partnerlussuhteid 

peamiste puitu tarbivate riikide ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, nagu ÜRO (eriti 

FAO), Centre for International Forestry Research (Rahvusvaheline metsandusuuringute 

keskus, CIFOR) ja Maailmapanga metsade programm (PROFOR), et vähendada kogu 

maailmas tõhusamalt kauplemist ebaseaduslikult raiutud puiduga ning parandada 

üldiselt metsade majandamist; 

8. märgib, et puidu ja puittoodete importi tuleks ELi piiridel põhjalikumalt kontrollida, et 

imporditud tooted vastaksid kindlalt ELi sisenemisele kehtestatud nõuetele; 

9. tuletab meelde, et metsades elab 300 miljonit inimest ja mets on ligi 1,6 miljardi 

inimese elatusallikas, mis annab toitu, kütust toidu ja elamute soojendamiseks, 

ravimeid, peavarju, riideid, tööd ja sissetulekut; märgib, et metsaressursid toimivad 

kriiside või eriolukordade puhul ka turvavõrguna – näiteks kui pikaajaline põud viib 

saagi ikaldumiseni; on seisukohal, et EL peaks tegema oma partneritega pidevalt tööd 

selle nimel, et metsadest saadav lisandväärtus oleks kestlik ja kooskõlas ÜRO kestliku 

arengu eesmärkidega; 

10. märgib murelikult, et ekspordile suunatud kaubanduslik põllumajandustootmine on 

maailma metsade raadamise suur tõukejõud, sest umbes 75% kogu raadamisest tuleneb 

nüüd looduslike metsade muutmisest põllumajandusmaaks1, ning et ligikaudu pool 

2000. aasta järgsest troopikametsade raadamisest on põhjustatud sellest, et metsamaad 

muudetakse ebaseaduslikult põllumajandusmaaks; märgib, et EL on suurim palmiõli ja 

sojatoodete importija troopiliste metsadega riikidest, ning et viimaste hinnangute 

kohaselt on sojaubade, veiseliha, palmiõli, kohvi ja kakao tootmine põhjustanud ligi 

80% troopiliste metsade raadamisest kogu maailmas, samas kui ekspordile suunatud 

kaubandusliku põllumajandustootmise osakaal raadamise suurendamises on 21. 

sajandil kasvanud2; rõhutab vajadust jõulise ühtse ELi põllumajanduspoliitika järele, et 

vähendada teatud sektorites meie sõltuvust impordist; 

11. kordab oma üleskutset ELile töötada välja tegevuskava, mille eesmärk on metsade 

raadamise ja metsade seisundi halvenemise tõkestamine ning mis sisaldaks 

konkreetseid reguleerivaid meetmeid tagamaks, et ükski ELiga seotud tarneahel ega 

finantstehing ei põhjustaks metsade raadamist ega metsade seisundi halvenemist; 

12. märgib murelikult, et raadamist peetakse ülemaailmsete kliimamuutuste üheks 

põhjustajaks, ning tuletab meelde, et metsades elab 70% maailma taimedest ja 

loomadest, kes jäävad raadamise tõttu ilma oma elupaikadest; 

13. märgib, et EL on reguleerinud puidu, kala ja konfliktipiirkondadest pärit mineraalide 

tarneahelaid, kuid ei ole siiani reguleerinud metsa ohustavate põllumajanduslike 

toorainete tarneahelaid; märgib, et hiljuti ELi raadamisvastaste sammude tõhustamise 

kohta tehtud teostatavusuuringu kohaselt aitaksid võitluses raadamisega nõudlust kõige 

tõhusamalt kahandada õigusaktid, mis reguleerivad metsa ohustavate toorainete 

juurdepääsu ELi turule; nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks jõustatava 

hoolsuskohustuse raamistiku väljatöötamist nimetatud toorainete kogu tarneahela 

                                                 
1 ELi FLEGTi tegevuskava hindamine (metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja 

puidukaubandus) 2004–2014, aprill 2016, lk 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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ulatuses, et oleks tagatud õiguskindlus, ning et see raamistik põhineks kestlikel või 

raadamist mittepõhjustavatel nõuetel, mis oleksid seotud näiteks otsese või kaudse 

mõjuga metsadele ja teistele ökosüsteemidele, töötajate kohtlemisega ning metsa 

kogukondade ja põliselanike õigustega sellistes küsimustes nagu maa hõivamine; 

14. rõhutab vajadust laiendada ja kindlustada kokkuleppeid, mille eesmärk on ennetada, 

jälgida ja kontrollida ELi kahe- ja mitmepoolsete vabakaubandus- ja 

investeerimislepingute mõju keskkonna- ja inimõigustele, sh kontrollitavate näitajate 

ning sõltumatu kogukonnapõhise järelevalve ja aruandlusalgatuste kaudu; 

15. tuletab meelde, et palmiõli peamised tootjad on Malaisia ja Indoneesia, kelle käes on 

hinnanguliselt 85–90% ülemaailmsest tootmisest, ning et kasvav nõudlus selle kauba 

järele toob kaasa raadamise, avaldab survet maakasutusele ja sellel on märkimisväärne 

mõju kohalikele kogukondadele, tervisele ja kliimamuutustele; rõhutab sellega seoses, 

et Indoneesia ja Malaisiaga kaubanduslepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi 

tuleks kasutada kohapealse olukorra parandamiseks; 

16. kutsub ELi üles alati lisama oma kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevatesse 

peatükkidesse siduvaid ja jõustatavaid sätteid ebaseadusliku metsaraie, raadamise, 

metsa seisundi halvenemise ja maa hõivamise takistamiseks ning inimõiguste teiste 

rikkumiste kohta, mille puhul kehtivad asjakohased ja tõhusad vaidluste lahendamise 

mehhanismid, ning kaaluma erinevate jõustamismeetodite hulgas sanktsioonipõhise 

mehhanismi ja sätete kasutamist, et tagada õigus omandile, eelnev konsulteerimine ja 

teadev nõusolek; kutsub komisjoni üles lisama selliseid sätteid, eriti kohustust 

rakendada tõhusalt Pariisi kliimakokkulepet, läbivaatamisklausli abil ka juba sõlmitud 

vabakaubanduslepingutesse; rõhutab nende sätete järelevalve tähtsust ja vajadust 

alustada viivitamatult valitsuste konsultatsioonimenetlusi juhul, kui 

kaubanduspartnerid neid eeskirju ei täida, ja käivitada olemasolevad 

jõustamismehhanismid, nagu vabakaubanduslepete peatükkide raames loodud vaidluste 

lahendamise mehhanismid; 

17. tuletab meelde, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid tuleb järgida; toetab 

pooleliolevaid läbirääkimisi, mille eesmärk on luua rahvusvaheliste korporatsioonide ja 

teiste äriettevõtete jaoks siduv inimõigusi käsitlev ÜRO vahend, ning rõhutab ELi 

aktiivse osaluse tähtsust selles protsessis; 

18. märgib, et metsaressursside kaitsmise ja vastutustundliku majandamise valdkonnas on 

tariifsete soodustuste kava (GSP) määruse kohaldamisala piiratud; kutsub komisjoni 

üles tagama GSP ja GSP+ kavade metsandusega seotud konventsioonide nõuetekohase 

järelevalve, mida teostaksid muu hulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, et tagada 

metsade kaitse partnerriikides, kusjuures see kaitse näeks ette ka võimalust luua 

kaebuste esitamise mehhanism, et huvitatud isikute kaebusi võetaks nõuetekohaselt 

arvesse; rõhutab, et see mehhanism peab eriti võtma arvesse põlisrahvaste ja metsast 

sõltuvate kogukondade õigusi ning vajaduse korral õigusi, mis tulenevad 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonist nr 169 põlisrahvaste ja 

hõimurahvaste kohta; 

19. nõuab tungivalt, et komisjon lisaks vabakaubanduslepingute korruptsioonivastastesse 

jõustatavatesse sätetesse ebaseaduslikud metsandustavad, nagu puidu puhul liiga 

madala hinna näitamine kontsessioonilepingutes, äriühingute saagikoristus 
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kaitsealustelt puudelt, metsandustoodete ebaseaduslik üle piiri toimetamine, 

ebaseaduslik metsaraie ja metsandusliku tooraine töötlemine ilma litsentsita; 

20. rõhutab, et ebaseadusliku metsaraiega seotud korruptsiooni tuleks käsitleda ELi 

kaubanduspoliitikas; nõuab tungivalt, et komisjon lisaks oma 

vabakaubanduslepingutesse ebaseaduslikku raiet käsitlevad korruptsioonivastased 

sätted, mis on jõustatavad ning mida tuleb rakendada tõhusalt ja täies ulatuses; 

21. tuletab meelde, et kõigi õigusaktide või algatuste tõhususe tagamiseks peab rikkumisest 

teatajatel olema loodusvarasid eksportivates riikides juurdepääs asjakohasele 

õiguskaitsele, õiguskaitsevahenditele ja tõhusale kaitsele; 

22. nõuab, et EL kaaluks WTO sätetega kooskõlas oleva läbipaistva, toimiva, tõhusa ja 

jõustatava n-ö sotsiaalse ja keskkonnaalase jälgitavuse märgistamissüsteemi 

väljatöötamist, mida saaks kohaldada puidu ja metsi ohustavate põllumajanduslike 

toorainete tootmisahela suhtes, ning edendaks taolist tegevust ka rahvusvahelisel 

tasandil; rõhutab, et sertifitseerimine peab olema väikepõllumajandustootjale ja 

VKEdele kergesti kättesaadav ning tarbijatele arusaadav, ning tuletab meelde, et 

sellised meetmed peavad olema praktilised ja eriti väiketootjatele taskukohased; tuletab 

meelde, et on vaja tõhustada tollikontrolli, tagada litsentse väljastavate asutuste ja 

audiitorite täielik sõltumatus ja aruandekohustus ning algatada kohtumenetlusi kõigi 

sertifitseerimisprotsessi käigus tuvastatud ebaseaduslike tegevuste suhtes; 

23. tuletab meelde, et maaomandi ja metsade vastutustundlik majandamine on ühiskonna 

stabiilsuse, keskkonna kestliku kasutamise ja kestlikku arengusse tehtavate 

vastutustundlike investeeringute seisukohast hädavajalik; 

24. kutsub ELi üles tegema koostööd erasektoriga, ergutama OECD eeskujul 

vastutustundlikke äritavasid käsitlevate suuniste kasutuselevõtmist vastutustundlike 

põllumajanduslike tarneahelate kohta ning seadma kaugeleulatuvaid eesmärke seoses 

ILO konventsioonide ja mitmepoolsete keskkonnalepingutega, kaasates asjakohaselt 

kodanikuühiskonda ning tehes tõhusat koostööd kohalike sidusrühmadega, töötama 

investorite jaoks välja asjakohased sätted sotsiaal- ja keskkonnastandardite 

jõustamiseks ning takistama investeerimist tegevustesse, mis soodustavad raadamist ja 

ebaseaduslikku raiet, näiteks lisades selle mõõtme eelseisva läbivaatamise ajal muud 

kui finantsaruandlust käsitlevasse direktiivi; kutsub ELi üles tegema selles valdkonnas 

koostööd ka rahvusvaheliste partneritega. 
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