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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ülemaailmne metsade säilitamine ja nende seisundi halvenemise ärahoidmine 
on mõned meie aja suurimad kestlikkusealased väljakutsed ja ilma nendeta ei ole 
võimalik saavutada kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030, Pariisi kokkuleppes ja 
Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärke; rõhutab, et praeguse poliitikaga ei ole 
paljudes maailma paigus võimalik metsade ja ökosüsteemide kestlikku kasutamist 
tagada; rõhutab sellega seoses, et selle ülemaailmse probleemi tõhusamaks 
lahendamiseks tuleb läbi vaadata kaubandus- ja investeerimispoliitika ja luua 
ülemaailmselt võrdsed võimalused, samuti võtta arvesse seost kaubanduslepingute ning 
ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse ja metsa ökosüsteemide vahel; arvab, et EL 
peab tagama üksnes selliste ülemaailmsete tarneahelate ja rahavoogude edendamise, 
mis on kestlikud ja raadamisvabad ning millega ei kaasne inimõiguste rikkumisi;

2. märgib murega, et traagilise COVID‑19 pandeemia puhangu järel kinnitavad 
teadusuuringud jätkuvalt murettekitavat seost zoonootiliste haiguste ning raadamise, 
kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vahel;

3. väljendab heameelt heade tulemuste üle ELi FLEGTi tegevuskava ja vabatahtliku 
partnerluse lepingute raames kolmandate riikidega tehtavas koostöös ebaseadusliku raie 
pakkumise poolega seotud probleemi lahendamisel ning rõhutab, et seda tööd tuleks 
tõhustada, eriti seire ja kontrollide ning ka suutlikkuse suurendamise osas; rõhutab, et 
vabatahtliku partnerluse lepingud moodustavad väga tõhusa raamistiku heade 
partnerlussuhete loomiseks nende riikidega ning soodustada tuleks uute 
partnerluslepingute sõlmimist rohkemate partneritega; kutsub ELi üles suurendama 
FLEGTi rahastamist;

4. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks ELi FLEGTi töökava 2018–2022 täieliku 
rakendamise; 

5. peab kiiduväärseks ELi 23. juuli 2019. aasta teatist ulatuslikumate ELi meetmete kohta 
maailma metsade kaitseks ja taastamiseks; rõhutab, kui olulised on meetmed, millega 
tagatakse nõudluse vastavus seatud eesmärkidele, kuna EL on oluline metsi ja 
ökosüsteeme ohustavate kaupade importija, ning et ELil on kohustus teha sellise 
impordi negatiivse mõju vähendamiseks rohkem tööd; 

6. tunnistab ELi puidumääruse olulisust ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ELi turgudele 
sisenemise takistamisel; peab kiiduväärseks komisjoni eelseisvat FLEGT-määruse ja 
ELi puidumääruse toimivuskontrolli kui võimalust tugevdada nende jõustamist ja 
parandada veelgi nende rakendamist ning laiendada nende kohaldamisala, et hõlmata 
näiteks trükitooted, puidust tooted ja konfliktipiirkondadest pärit puit ning tugevdada 
kodanikuühiskonna rolli; 

7. kordab oma nõudmist, et puidu ja puittoodete importi tuleks ELi piiridel põhjalikumalt 
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kontrollida, tagamaks, et imporditud tooted tõesti vastavad ELi sisenemiseks 
kehtestatud nõuetele; kutsub üles rakendama õigeaegselt ja tulemuslikult liidu 
tolliseadustikku ja suurendama riiklike tolliasutuste suutlikkust, et tagada liidu 
tolliseadustiku parem ühtlustamine ja rakendamine; 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; 

8. märgib, et põllumajanduse laienemise arvele langeb hinnanguliselt 80 % ülemaailmsest 
raadamisest ja selle juured peituvad nõudluses selliste metsi ja ökosüsteeme ohustavate 
kaupade järele nagu palmiõli, soja, liha, nahk, kakao, kohv, kautšuk ja mais; märgib, et 
kui mitte arvestada ELi puidumäärusega hõlmatud tooteid, puuduvad praegu kehtivad 
ELi õigusaktid, mis kohustaksid metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu ELi turule 
laskvaid ettevõtjaid järgima nõuetekohase hoolsuskohustuse menetlust, et leevendada 
raadamise ohtu; on arvamusel, et kaubanduspõhised partnerluslepingud metsi ja 
ökosüsteeme ohustavate kaupade peamiste tootjariikidega võiksid olla kasulikud, et 
võidelda raadamise pakkumise poolega seotud põhjustega, ning märgib, et FLEGTi 
vabatahtliku partnerluse lepingu mudel on üks võimalus; 

9. on seisukohal, et kaubandus ja rahvusvaheline koostöö on olulised vahendid kõrgemate 
kestlikkusstandardite kindlustamiseks, eriti metsadega seotud sektorite ja nendest 
tulenevate väärtusahelate osas; kutsub komisjoni üles tugevdama koostööd kolmandate 
riikidega tehnilise abi, teabevahetuse ja heade tavade vahetamise kaudu metsade 
säilitamise, kaitsmise ja kestliku kasutamise valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 
organiseeritud kuritegevuse ja raadamisega seotud kaupade vahelisele seosele, ning 
edendama ja hõlbustama teadus- ja akadeemilist koostööd kolmandate riikidega, samuti 
teadusprogramme, et edendada teadmisi ja innovatsiooni bioloogilise mitmekesisuse, nn 
ökoettevõtluse ja ringmajanduse valdkonnas; rõhutab, kui oluline on võtta arvesse 
meetmete mõju metsi ja ökosüsteeme ohustavate kaupade tootmisest sõltuvate vähim 
arenenud riikide tööhõivele ja majanduskasvule; kutsub ELi üles toetama kolmandate 
riikide valitsusi ja kodanikuühiskonda nende raadamise vastases töös ning tegema 
nendega koostööd, eriti kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra 
(GSP +) kaudu; kutsub komisjoni üles hindama, kas tuleks välja töötada uus spetsiaalne 
kaubandusabi vahend, et hõlbustada kaubandust metsi ja ökosüsteeme ohustavate 
kaupade tootmisega seotud riskide leevendamise kontekstis;

10. soovitab, et kõik uued ja ajakohastatavad olemasolevad kaubandus- ja 
investeerimislepingud sisaldaksid ambitsioonikamaid metsade kestlikku majandamist ja 
säilitamist käsitlevaid kliima- ja keskkonnasätteid ning tõhustaksid nende sätete 
jõustamist, mis tooks kaasa metsade ja ökosüsteemide paremad tingimused, sealhulgas 
põlisrahvaste ja kohalike kogukondade õiguste kaitse, samuti ebaseadusliku metsaraiega 
seotud korruptsioonivastaseid sätteid ning kohustust tagada mitmepoolsete 
keskkonnalepingute, näiteks Pariisi kokkuleppe ja bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni tulemuslik rakendamine; kutsub komisjoni üles uurima impordi CO2 
jalajälje seire vahendeid; 

11. märgib, et vaatamata ettevõtete tegelikele katsetele end ise reguleerida vabatahtlike 
hoolsuskohustuste kaudu on selge, et neist ei piisa, kuna keerukad, dünaamilised ja 
läbipaistmatud ülemaailmsed väärtusahelad on sageli seotud raadamisega; soovitab 
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seetõttu töötada välja tõhusama ja julgema ELi siduva õigusraamistiku, mis käsitleks 
kogu liitu hõlmavat nõudluse poolt; 

12. leiab, et seadusandlik ettepanek, millega kehtestatakse hoolsuskohustus ettevõtjate 
suhtes, kes lasevad siseturule metsi ja ökosüsteemi ohustavaid kaupu ja tooteid, peab 
tagama, et sellised kaubad ja tooted ei põhjusta raadamist, metsade seisundi halvenemist 
ning looduslike ökosüsteemide muutmist või nende olukorra halvenemist ega seonduvat 
inimõiguste rikkumist; samasugust hoolsuskohustust tuleks kohaldada ka finantssektori 
suhtes; hoolsuskohustus peaks kehtima kogu tarneahela ulatuses ja see peaks hõlmama 
OECD suuniseid sotsiaalse vastutuse ja inimõiguste kohta kaubanduses; rõhutab, et 
suurema tõhususe tagamiseks peaks selline õigusraamistik hõlmama loodusvarasid 
eksportivates riikides ka rikkumisest teatajatele kättesaadavat asjakohast õiguskaitset, 
õiguskaitsevahendeid ja tõhusat kaitset; 

13. on veendunud, et kõik tulevased metsi ohustavaid kaupu käsitlevad ettepanekud peaksid 
tuginema FLEGTi tegevuskavast, ELi puidumäärusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusest (EL) 2017/8211 (konfliktimineraalide määrus), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 2014/95/EL2, (muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiiv), 
ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki (ETR-kalapüük) käsitlevatest 
õigusaktidest ja muudest tarneahelate reguleerimise algatustest saadud kogemustele; 
palub ELil ergutada kestliku metsamajanduse vabatahtlikku sertifitseerimist, millega 
saab kontrollida kestlikkust ja mis on kooskõlas mis tahes kehtiva nõuetekohase 
hoolsuse süsteemiga; 

14. palub komisjoni, et vastuvõetavad meetmed sisaldaksid raadamise terviklikku ja 
diferentseeritud käsitlust, võttes arvesse selle mitmekülgsust ja seoseid nii kestlike 
ettevõtmiste loomise kui ka kuritegeliku majandustegevuse vastase võitlusega; kutsub 
sel eesmärgil üles algatama dialoogi kolmandate riikidega, et analüüsida igal üksikjuhul 
eraldi metsasuse hävinemise peamisi põhjusi ja rakendatavate meetmete asjakohasust; 

15. rõhutab, kui oluline on koostada mõjuhinnang ja võtta arvesse selle tulemusi, et töötada 
välja eeskirjad, mille raames ei loobuta konkurentsivõimest, vaid suurendatakse seda, ja 
mis on toimivad ja kohaldatavad kõigi turul tegutsejate, sealhulgas VKEde suhtes; 
rõhutab, kui oluline on tagada, et selline raamistik oleks kooskõlas WTO eeskirjadega, 
st proportsionaalne ja mittediskrimineeriv, ning et see ei kujutaks endast meelevaldset 
või põhjendamatut diskrimineerimist ega rahvusvahelise kaubanduse varjatud piiramist; 
soovitab tagada VKEdele piisav toetus ja üleminekuaeg, et kohandada oma äritegevus 
uutele eeskirjadele; 

16. rõhutab tõsiasja, et raadamise põhjused ulatuvad kaugemale metsasektorist ja need on 
seotud paljude küsimustega, nagu 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; arvab, et sooline võrdõiguslikkus 

1 ELT L 130, 19.5.2017, lk 1.
2 ELT L 330, 15.11.2014, lk 1.
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metsandusalases hariduses on metsade kestlikus majandamises ülioluline ning see peaks 
kajastuma ELi tegevuskavas;

17. tuletab meelde, kui oluline on austada ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid; 
toetab käimasolevaid läbirääkimisi eesmärgiga luua siduv inimõigustealane ÜRO 
dokument rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude äriettevõtete kohta ning rõhutab, 
kui oluline on, et EL osaleks proaktiivselt selles protsessis;

18. rõhutab, et vabakaubanduslepingute avaliku sektori hankeid käsitlevates sätetes tuleks 
arvestada lepingute sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja vastutustundliku äritegevuse 
kriteeriumidega; 

19. kinnitab, et liidu tasandi kohustuslikke nõudeid tuleb täiendada tihedama ja tugevdatud 
ülemaailmse koostöö, tugevdatud ülemaailmse keskkonnaalase juhtimise ja koostööga 
kolmandate riikidega tehnilise abi, teabevahetuse ja heade tavade vahetamise kaudu 
metsade säilitamise, kaitsmise ja kestliku kasutamise alal, tunnustades eriti erasektoris 
elluviidavaid kestlikkusega seotud algatusi; tõdeb, et vaja on suurendada jõupingutusi 
peamistel rahvusvahelistel foorumil, sealhulgas Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
(WTO) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD), et peatada 
raadamine, metsade seisundi halvenemine ja taastada metsad ning vältida soovimatu 
raadamise märgistega tarneahelate ümbersuunamist teistesse maailma piirkondadesse; 

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama kaubandus- ja rahvusvahelise koostöö 
kaudu vajalikke investeeringuid, et tugevdada metsandussektorites ja nende 
väärtusahelates kõrgemaid kestlikkusstandardeid, edendades ringluspõhist 
biomajandust, keskkonnahoidlikku turismi, taastuvenergiat, arukat põllumajandust ja 
muid asjakohaseid valdkondi ning seda ka kolmandates riikides; 

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

Vabatahtliku partnerluse lepingud

1. ettepanekuga tuleks tagada kõigi asjaomaste sidusrühmade jaoks õiguskindlus kõikide 
uute, kogu ELi hõlmavate meetmete ja raamistike osas, mis on seotud FLEGTi 
vabatahtliku partnerluse lepingute praeguse kasutamise ja litsentsimisega, et kindlustada 
huvi investeerida ELi eksportimisse viisil, mis ei põhjusta raadamist; julgustab 
komisjoni sõlmima põllumajanduslike toorainete peamiste tootjariikidega 
kaubanduspõhiseid partnerluslepinguid, et võidelda raadamise pakkumispoolsete 
põhjustajatega. 
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