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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtlike partnerluslepingute mõte on luua 
õigusraamistik, mille eesmärk on tagada, et kogu puit ja kõik puittooted, mis 
partnerriikidest ELi imporditakse ja mis on hõlmatud vabatahtlike 
partnerluslepingutega, oleks toodetud seaduslikult; rõhutab, et üldjuhul on vabatahtlike 
partnerluslepingute eesmärk õhutada metsandussektoris selliseid süsteemseid muutusi, 
mille eesmärk on metsade kestlik majandamine, ebaseaduslikule raiele lõpu tegemine 
ning ülemaailmne tegevus metsade raadamise ja nende seisundi halvenemise 
peatamiseks; rõhutab, et vabatahtlikud partnerluslepingud pakuvad olulist 
õigusraamistikku nii ELile kui ka tema partnerriikidele, mis on võimalik tänu 
asjaomaste riikide heale koostööle ja kaasatusele;

2. väljendab rahulolu edusammude üle, mis on saavutatud FLEGTi vabatahtlike 
partnerluslepingutega, ning vabatahtlike partnerluslepingute protsessi tulemusel mitmes 
riigis tekkinud valitsuste, tööstuse ja kodanikuühiskonna vahelise tihedama dialoogi üle; 
märgib, et praeguseks on vabatahtliku partnerluslepingu ELiga ratifitseerinud seitse riiki 
(Ghana, Indoneesia, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Vabariik, Libeeria ja 
Vietnam) ja et nende hulgas on Indoneesia esimene ja seni ainus vabatahtliku 
partnerluslepingu partnerriik, kellel on alates 2016. aastast toimiv FLEGT-litsents, ning 
et EL on viinud läbirääkimised lõpule ja parafeerinud vabatahtlikud partnerluslepingud 
Hondurase ja Guyanaga, samal ajal kui kuue riigiga (Côte d’Ivoire, Gabon, Kongo 
Demokraatlik Vabariik, Laos, Malaisia ja Tai) läbirääkimised alles käivad; rõhutab, et 
vabatahtlikud partnerluslepingud on väga tõhus raamistik heade partnerlussuhete 
loomiseks nende riikidega ning et edendada tuleks uusi vabatahtlikke 
partnerluslepinguid lisanduvate partneritega; on veendunud, et EL peaks jätkama 
koostööd FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute protsessi kaasatud riikidega selle 
tagamiseks, et EL jääks ka edaspidi atraktiivseks valikuks võrreldes eksporditurgudega, 
kus kehtivad leebemad keskkonnastandardid; tunnistab FLEGT-määruse ja ELi 
puidumääruse olulisust ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ELi turule sisenemise 
takistamisel; nõuab, et EL suurendaks FLEGTi rahastamist; väljendab heameelt, et 
komisjon korraldab varsti FLEGT-määruse ja ELi puidumääruse toimivuskontrolli, mis 
võimaldab tugevdada nende määruste täitmise tagamist ja laiendada nende 
kohaldamisala;

3. rõhutab vajadust ELi puidumääruse rakendamist ja täitmise tagamist veelgi parandada, 
et parimal viisil säilitada imporditud ja liikmesriikides toodetud puidu ja puittoodete 
kestlikku kaubandust; kordab oma nõudmist, et puidu ja puittoodete importi tuleks ELi 
piiridel põhjalikumalt kontrollida, tagamaks, et imporditud tooted tõesti vastavad ELi 
sisenemiseks kehtestatud nõuetele; rõhutab, et komisjon peab tagama, et tollikontroll 
toimuks kogu ELis samade standardite kohaselt ning otsese ja ühtse tollikontrolli 
mehhanismi abil, mis on liikmesriikidega kooskõlastatud ja vastab täielikult 
subsidiaarsuse põhimõttele;
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4. palub, et komisjon tagaks olemasolevat poliitikat tugevdades FLEGTi vabatahtlike 
partnerluslepingute sidususe kogu oma poliitikaga, sealhulgas arengu, keskkonna, 
põllumajanduse ja kaubanduse valdkonnas; kutsub komisjoni üles pidama tulevaste 
kahe- või mitmepoolsete kaubanduslepingute sõlmimisel läbirääkimisi puidu 
impordistandardite üle, et mitte kahjustada puitu tootvate riikidega kokku lepitud 
FLEGT-tegevuskava abil saavutatud edu;

5. palub, et komisjoni aitaks suurendada FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingutega 
hõlmatud riikide suutlikkust, et kiirendada võetud kohustuste täitmist, sealhulgas 
võidelda korruptsiooni ja ökoeksitamise vastu, tõhustada head valitsemistava ja 
suurendada läbipaistvust; rõhutab, et ELi kaubanduspoliitikas tuleks käsitleda 
ebaseadusliku metsaraiega seotud korruptsiooni; palub komisjonil tagada, et 
vabakaubanduslepingute kaubanduse ja säästva arengu peatükkidesse lisataks 
ambitsioonikamad sätted kestliku metsanduse ja ökosüsteemide kaitse kohta, sealhulgas 
sätted ebaseadusliku metsaraiega seotud korruptsiooni vastu võitlemiseks, ning et need 
viidaks täielikult ellu; tunneb heameelt asjaolu üle, et Pariisi kokkulepe on tulevaste 
lepingute oluline osa; kutsub ELi üles tugevdama koostööd organisatsioonidega, kelle 
eesmärk on ennetada ülemaailmseid metsanduskuritegusid;

6. kutsub ELi üles tugevdama rahvusvahelist koostööd, suurendades jõupingutusi 
peamistel rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD); kutsub komisjoni 
üles uurima võimalusi teha kaubanduspartnerite ja teiste importivate riikidega maailma 
metsade hävitamise ja kliimamuutuste vastases võitluses mitme- või kahepoolset 
koostööd (sealhulgas kiirendama läbirääkimisi keskkonnatoodete lepingu üle WTOs), 
kaitstes samas seadusliku kaubanduse võimalusi ning tugevdades maa säästvat 
majandamist ja säästvat põllumajandust, samuti maaomandit ja head valitsemistava 
kolmandates riikides;

7. märgib murega, et teadusuuringud kinnitavad jätkuvalt murettekitavat seost 
zoonootiliste haiguste, näiteks COVID-19, ning raadamise, kliimamuutuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vahel; 

8. kiidab heaks ELi 23. juuli 2019. aasta teatise „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma 
metsade kaitseks ja taastamiseks“; tuletab meelde, et metsade säästev ja kaasav 
majandamine ja haldamine on kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030. Pariisi 
kokkuleppes ja Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamiseks 
hädavajalikud; rõhutab, kui olulised on meetmed selle tagamiseks, et nõudlus oleks 
seatud eesmärkidega kooskõlas, kuna EL on metsade raadamisega seotud ja sageli 
maailma metsade raadamist põhjustavate põhitarbeainete, nagu soja, palmiõli, eukalüpt, 
kumm, mais, veiseliha, nahk ja kakao, peamine importija; rõhutab, et sellise 
põhitarbeaine nagu kakao puhul on niisuguse lähenemisviisiga võimalik varakult edu 
saavutada, kui õpitakse FLEGTi vabatahtliku partnerluslepingu protsessis saadud 
kogemustest; leiab, et EL peab tagama, et ta edendab üksnes selliseid ülemaailmseid 
tarneahelaid ja rahavooge, mis on kestlikud ega ei põhjusta raadamist ega inimõiguste 
rikkumist; palub, et komisjon tugineks edaspidi metsa ohustavate kaupadega kauplemist 
puudutavates ettepanekutes õppetundidele, mis on saadud FLEGT-tegevuskavast, 
puidumäärusest, konfliktimineraalide määrusest, muud kui finantsaruandlust käsitlevast 
direktiivist, ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlevatest 
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õigusaktidest ning muudest tarneahelate reguleerimise ELi algatustest saadud 
kogemustele; võtab huviga teadmiseks komisjoni teate tulevaste ettepanekute kohta, mis 
käsitlevad siseturule toodavate toodete osas hoolsuskohustuse jälgimist kogu 
tarneahelas; nõuab, et suurendataks kodanikuühiskonna kui metsade raadamist käsitleva 
teabe olulise allika rolli; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks selliste ettepanekute 
väljatöötamisel, et sellised kaubad ja tooted ei põhjustaks raadamist, metsade seisundi 
halvenemist, looduslike ökosüsteemide muundamist või nende seisundi halvenemist ega 
sellega seoses inimõiguste rikkumisi ning et need kehtiksid kogu tarneahela suhtes ja 
hõlmaksid OECD suuniseid sotsiaalse vastutuse ja inimõiguste kohta kaubanduses ja 
oleksid kooskõlas WTO eeskirjadega, ning et ettepanekuid hinnataks hoolikalt, enne kui 
tunnistada need toimivaks ja kohaldatavaks kõigi turul osalejate, sealhulgas VKEde 
suhtes;

9. rõhutab, et raadamise põhjustajate tegevus ulatub metsandussektorist kaugemale ja on 
seotud paljude muude küsimustega, näiteks maaomand, põlisrahvaste õiguste kaitse, 
põllumajanduspoliitika, kliimamuutused, demokraatia, inimõigused ja poliitiline 
vabadus; tuletab meelde, et metsaökosüsteemide kaitsmisel on eriti tähtis roll naissoost 
põllumajandustootjatel ja põlisrahvaste esindajatel; kutsub komisjoni üles suurendama 
jõupingutusi, et käsitleda raadamise probleemi tervikuna ühtse poliitikaraamistiku 
kaudu, tagades samal ajal ökosüsteemide säilimise; on arvamusel, et sooline 
võrdõiguslikkus metsandushariduses on metsade säästva majandamise põhipunkt, mis 
peaks kajastuma ELi tegevuskavas; tuletab meelde, et oluline on järgida ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid; toetab käimasolevaid läbirääkimisi 
rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude äriühingute jaoks inimõigusi käsitleva 
siduva ÜRO vahendi loomiseks ja rõhutab, et on oluline, et EL osaleks selles protsessis 
ennetavalt;

10. eeldab, et FLEGT-litsentsimise protsess täiendab vabatahtlikku kolmandate osapoolte 
sertifitseerimist ning et sellest on eriti suur kasu väiksematele ettevõtjatele, kellel on 
sageli keeruline erasektori menetluste kaudu sertifikaate hankida;

11. on veendunud, et keskkonnahoidlike riigihangete poliitikal võib olla oluline roll 
seadusliku ja säästva puidukaubanduse soodustamisel; märgib siiski, et enamikul ELi 
liikmesriikidel on kohustuslik ostupoliitika keskvalitsuse asutuste jaoks ja vabatahtlik 
poliitika kohalike omavalitsuste jaoks, kes teevad suurema osa avaliku sektori 
kulutustest; kutsub liikmesriike üles parandama statistikat ostetud puidukoguse kohta, 
sealhulgas näitama, kui suur võib olla nende hangetes säästva, seadusliku või FLEGT-
litsentsiga hõlmatud materjali maht;

12. tuletab meelde asjaolu, et konfliktipiirkondadest pärit puit on juba FLEGT-tegevuskava 
tegevusvaldkond, kuid selle probleemi lahendamiseks ei ole tehtud piisavalt tööd; 
kutsub komisjoni üles täitma oma kohustust laiendada eelseisva läbivaatamise raames 
ELi puidumääruses sätestatud hoolsuskohustusi, et hõlmata ka konfliktipiirkondadest 
pärit puit;

13. rõhutab, et raadamisvastase võitluse selged kohustused lisatakse kõigisse uutesse 
kaubanduslepingutesse, sealhulgas Mercosuri lepingusse ja teistesse lepingutesse;

14. kutsub komisjoni üles kasutama dumpinguvastase määruse uusi, keskkonna- ja 
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kliimapoliitikat käsitlevaid sätteid;

15. kutsub ELi üles looma tihedamat seost kaubandus- ja arengupoliitika vahel, muu hulgas 
üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) eeskirjade parema rakendamise kaudu 
partnerriikides; kutsub komisjoni üles tegema üldiste tariifsete soodustuste saajatega 
koostööd metsamajandamise tegevuskavade väljatöötamisel, et tagada nende 
keskkonnaalaste kohustuste tõhus täitmine.
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