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ET

ETTEPANEKUD

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

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et metsade säilitamine on meie aja üks suurimaid kestlikkusealaseid 
väljakutseid ja ilma selleta ei ole võimalik saavutada Pariisi kokkuleppe ega rohelise 
kokkuleppe eesmärke; rõhutab, et praeguse poliitikaga ei ole võimalik metsade 
säästvat kasutamist tagada; 

2. 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, seda ka suutlikkuse suurendamise osas; 

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

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

1. märgib, et vaatamata ettevõtete tegelikele katsetele end ise reguleerida vabatahtlike 
hoolsuskohustuste kaudu on selge, et keerukad, dünaamilised ja läbipaistmatud 
ülemaailmsed väärtusahelad on sageli seotud raadamisega; soovitab seetõttu töötada 
välja tõhusamad ja laiaulatuslikumad meetmed, mis on suunatud kogu liitu hõlmavale 
nõudluse poolele; 

2. rõhutab, kui oluline on tagada, et sellised meetmed oleksid kooskõlas WTO 
eeskirjadega, st proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad, ning et need 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; 

3. soovitab, et kõik uued kaubanduslepingud sisaldaksid sätteid metsade kaitse ja säästva 
majandamise kohta ning kohustust tagada mitmepoolsete keskkonnalepingute, näiteks 
Pariisi kokkuleppe ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tulemuslik 
rakendamine; 

4. kinnitab, et liidu tasandi kohustuslikke nõudeid tuleb täiendada tihedama ja tugevdatud 
ülemaailmse koostöö ning järjepideva tegevusega, et vältida soovimatu raadamise 
märgistega tarneahelate ümbersuunamist teistesse maailma piirkondadesse. 


