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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil:

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ülemaailmse raadamise vastu saab võidelda metsade väärtuse 
tunnustamise, meie tarbimisharjumuste mõju leevendamise ning metsade majandusliku 
väärtuse ja maaomandiga seotud õiguste kindlustamisega; arvestades, et samal ajal on 
äärmiselt oluline kaitsta ürgmetsi ja stimuleerida sekundaarmetsade taastamist;

B. arvestades, et terved ning kestlikult majandatud ja kasutatud metsad aitavad oluliselt 
kaasa ülemaailmsete kohustuste ja liidu poliitiliste eesmärkide täitmisele; 

C. arvestades, et kliimaalane kasu ning muud metsade ja metsandussektori pakutavad 
ökosüsteemi teenused on otsustava tähtsusega, et täita liidu rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu ÜRO kestliku arengu eesmärgid ning Kyoto protokolli, Pariisi kokkuleppe ja 
muude rahvusvaheliste õigusaktide kohased kohustused;

D. arvestades, et metsade kestlik majandamine võib märkimisväärselt mõjutada metsade 
raadamise ennetamist ning avaldab positiivset mõju metsade tervisele ja 
mitmekesisusele; 

E. arvestades, et maakasutuse kaudne muutumine võib toimuda siis, kui varem toidu või 
sööda tootmiseks kasutatud maad hakatakse kasutama biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste tootmiseks, mis võib viia põllumajandusmaa laiendamiseni suure 
süsinikuvaruga aladele ning süvendab seeläbi ülemaailmset metsade hävitamist;

F. arvestades, et raadamist ja ökosüsteemi ümberkujundamist võib teatavates maailma 
osades seostada inimõiguste, sealhulgas põlisrahvaste ja kohalike kogukondade õiguste 
rikkumistega;

G. arvestades, et parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta1 palus parlament komisjonil esitada viivitamata hoolsuskohustusel 
põhineva ELi seadusandliku ettepaneku, et tagada ELi turule lastavate toodete kestlikud 
ja raadamisvabad tarneahelad;

H. arvestades, et puittooraine ja -tooted peaksid pärinema ainult sellistest metsadest, mis on 
üles töötatud kooskõlas säästva metsamajanduse põhimõtetega, mis on välja töötatud 
selliste rahvusvaheliste metsaprotsesside nagu ÜRO kestliku arengu eesmärgid 
(eelkõige eesmärk 15) ja „Euroopa metsad“ raames, mis hõlmavad keskkonna-, 
sotsiaalseid ja majanduslikke eesmärke;

I. arvestades, et on vaja edendada ELi puidumääruse2 rakendamist, et hoida ära 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)005.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles 
sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ET.html.
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ebaseaduslikult hangitud puidu sisenemist siseturule;

1. rõhutab metsade mitmeotstarbelist rolli ühiskonnas ja nende pakutavate 
ökosüsteemiteenuste mitmekesisust, pidades muu hulgas silmas teenuseid, mis on 
seotud toorainetega varustamise, taastuvenergia ja hapniku tootmise, süsiniku sidumise, 
õhukvaliteedi, veevarude säilitamise ja puhastamise ning erosioonitõrjega;

2. märgib, et kuna kestlik metsamajandamine võimaldab kasutada metsa väärtust pikema 
aja jooksul, võimaldab säästva metsamajandamise majanduslik stiimul metsavara 
vähemalt kahekordistada, kuna ülestöötamine toimub aeglasemalt kui kasv ja metsa 
maht suureneb seega jätkuvalt;

3. tuletab meelde, et liit käsitleb raadamise ohtu ELi puidumääruse, komisjoni 21. mai 
2003. aasta teatise „Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandus – ELi tegevuskava ettepanek“, tootjariikides mitut sidusrühma 
hõlmavaid protsesse edendavate vabatahtlike partnerluslepingute ning taastuvenergia 
direktiivi3 abil, mis sisaldavad mitut eeskirja ja mida võiks kasutada väärtusliku alusena, 
et viia raadamise ja ebaseadusliku metsaraie oht miinimumini; märgib, et taastuvenergia 
direktiiviga laiendatakse liidu kestlikkuse kriteeriumide täitmise kohustust biokütustelt 
kõigile bioenergia lõppkasutuse viisidele, sealhulgas küttele/jahutusele ja elektrile, kuid 
kuna see hõlmab üksnes bioenergia tootmiseks kasutatavat toorainet, ei ole praegu 
võimalik tagada, et raadamisega või ökosüsteemide ümberkorraldamisega seotud 
kaupade mitteenergeetiline kasutamine biokütusena ei ole lubatud;

4. rõhutab, kui tähtis on arendada kestlikku biomajandust, mille puhul omandavad suure 
majandusliku väärtuse kestlikult toodetud tooted;

5. tuletab meelde, et taastuvenergia direktiiv piirab selliste toidu- ja söödakultuuride 
panust liidu taastuvenergia eesmärgi saavutamisse, mida peetakse kultuurideks, mille 
puhul on maakasutuse kaudse muutuse suur risk ja mille lähteainete tootmise ala on 
märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale; märgib, et selliste maakasutuse 
kaudse muutuse suure riskiga biokütuste osakaal viiakse 2030. aastaks nulli; peab seda 
sätet äärmiselt oluliseks, kuna sellega piiratakse liidu taastuvenergia poliitika 
negatiivset ja soovimatut mõju üleilmsele raadamisele;

6. märgib, et teatavatel tingimustel saab üldiselt maakasutuse kaudse muutuse suure 
riskiga kütusteks peetavate kütuste maakasutuse kaudse muutuse mõju vältida; 
väljendab heameelt, et komisjon, olles taastuvenergia direktiivi alusel saanud 
kaasseadusandjatelt volituse, on kehtestanud kriteeriumid, mille alusel on võimalik 
kindlaks määrata ja sertifitseerida maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga 
biokütused, vedelad biokütused ja biomasskütused; märgib, et selliselt sertifitseeritud 
biokütustele ei kehti piirangud ega maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga 
biokütustele kehtestatud järkjärgulise vähendamise eesmärk;

7. rõhutab, et eelkõige tuleb teha raadamisega seotud toorainete tootmise ja kauplemise 
sõltumatut järelevalvet; palub komisjonil tõhustada nendes küsimustes tehtavaid 
jõupingutusi programmi „Euroopa horisont“ raames ja toetada sõltumatut järelevalvet 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).
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tootjariikides ning nendevahelist parimate tavade ja omandatud kogemuste vahetamist, 
et parandada kasutusel olevaid meetodeid ja teabe detailsust;

8. toonitab teadusuuringute ja innovatsiooni esmatähtsat rolli, et suurendada säästva 
metsamajandamise ja metsandussektori panust metsade hävitamise probleemi ja 
kliimamuutuse vastu võitlemisel;

9. rõhutab hariduse ning kvalifitseeritud ja hea väljaõppega tööjõu tähtsust säästva 
metsamajandamise edukal rakendamisel; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel 
rakendada meetmeid ja kasutada olemasolevaid partnerlusi, et edendada selles 
valdkonnas parimate tavade vahetamist;

10. rõhutab vajadust võtta arvesse metsandussektori ja muude sektorite vahelisi seoseid, 
samuti digitaliseerimise ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise 
tähtsust, et seirata raadamist;

11. rõhutab valitsusväliste organisatsioonide, keskkonnaaktivistide, tööstusliitude ja 
rikkumisest teatajate panust võitluses raadamise, elurikkuse kadumise ja 
kasvuhoonegaaside heite suurenemisega päädiva ebaseadusliku metsaraide vastu;

12. juhib tähelepanu liidu metsapõhise tööstuse positiivsele rollile ülemaailmsete säästva 
metsamajandamise standardite edendamisel; on veendunud, et liidu metsandussektori 
tootmisharud, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning mikroettevõtjad peaksid 
etendama olulist rolli partnerriikidega peetavas dialoogis selle üle, kuidas terves 
väärtusahelas kestlikkust suurendada; märgib, et umbes 80 % ulatuses on üleilmse 
raadamise põhjustajaks põllumajandus, mistõttu on veendunud, et normide ja 
sertifitseerimiskavade väljatöötamisel tuleks silmas pidada just seda sektorit;

13. rõhutab vajadust uute normide ja sertifitseerimiskavade väljatöötamise asemel tõhustada 
juba olemasolevaid norme ja sertifitseerimiskavasid; märgib ühtlasi, et need normid ja 
sertifitseerimiskavad peavad olema kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
eeskirjadega; 

14. rõhutab, kui oluline on teha ELi metsade, metsandussektori ja selle väärtusahelate 
suhtes tõenduspõhiseid otsuseid; tunnistab, et säästev ja aktiivne metsamajandamine on 
tõhus viis metsade kahjustamise ja raadamise ärahoidmiseks ning bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamiseks; 

15. rõhutab, et tuleks välja töötada algatused väljaspool liitu esinevate probleemide 
lahendamiseks, keskendudes troopikale ja metsandussektorist väljapoole jäävatele 
teguritele, mille tulemuseks on jätkusuutmatud tavad metsades, raadamine ja metsade 
seisundi halvenemine; 

16. märgib, kui oluline on tagada, et raadamine kaasataks riigi tasandi poliitilistesse 
dialoogidesse, ning aidata partnerriikidel arendada ja rakendada metsanduse ja säästva 
metsanduse riiklikke raamistikke; rõhutab, et kõnealustes riiklikes raamistikes tuleks 
võtta arvesse nii riigisiseseid vajadusi kui ka ülemaailmseid kohustusi; rõhutab vajadust 
rakendada väikepõllumajandustootjate jaoks stimuleerimismehhanisme, et säilitada ja 
parandada ökosüsteemi ning säästva metsanduse ja põllumajanduse pakutavaid tooteid;
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17. rõhutab olulist vajadust parandada mehhanisme, mis aitaksid kindlaks teha siseturule 
lastava puitmaterjali allikat või päritolu;

18. juhib tähelepanu asjaolule, et üksnes vabatahtlike meetmete ja kavadega ei suudeta 
metsade hävitamist ja metsade seisundi halvenemist peatada; peab sellega seoses 
võimalikuks vahendiks hoolsuskohustust käsitlevaid õigusakte, millega nähakse ette, et 
siseturule lastavatel metsa ohustavatel kaupadel on tarneahelad, mis ei tulene metsade 
hävitamisest ega muust tegevusest, millega rikutakse põlisrahvaste ja kohalike 
kogukondade, sealhulgas naiste keskkonna- ja inimõigusi, ega põhjusta metsade 
seisundi halvenemist ning looduslike ökosüsteemide muundamist või seisundi 
halvenemist kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja kohustustega; kordab oma 
nõudmist, et komisjon esitaks sellega seoses liidu õigusraamistiku ettepaneku, mis 
põhineks hoolsuskohustusel ja mõjuhinnangul, keskendudes eelkõige VKEdele; rõhutab 
vajadust tagada, et uus õigusraamistik looks VKEdele võimalusi ega põhjustaks liigset 
halduskoormust; 

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

19. palub komisjonil uurida Copernicuse satelliidisüsteemi tõhusamat kasutamist 
metsaseireks ning metsatulekahjude ja metsakahjustuste ennetamiseks, sealhulgas 
tulekahjude, metsakahjustuste, raadamise ja ökosüsteemi muutumise põhjuste seireks ja 
kindlakstegemiseks, kõikide liikmesriikide asjakohaste ametiasutuste juurdepääsu 
hõlbustamiseks ning VKEdele ja idufirmadele avatud andmete otseallika tagamiseks;

20. kutsub komisjoni üles kaaluma varajase hoiatamise mehhanismi loomist, et teavitada 
tarbijaid, avaliku sektori asutusi ja ettevõtteid, kes hangivad tooraineid raadamise ohus 
olevatest piirkondadest.

21. nõuab, et komisjon suurendaks koostööd nii avaliku kui ka erasektori kõigi 
sidusrühmadega, et tagada, et nad kohustuvad järgima metsa vastutustundliku 
majandamise põhimõtet, vastutustundlikke hanketavasid ja kestlikku tootmist;

22. kutsub komisjoni üles suurendama koostöös liikmesriikidega jõupingutusi normide ja 
sertifitseerimissüsteemide tugevdamisel, mis aitavad raadamisvabu tooraineid tuvastada 
ja edendada; 

23. kutsub komisjoni üles suurendama tarneahelate läbipaistvust, vähendama raadamise 
ohtu tööstusele ja tarbijatele ning võimaldama tööstusel ja tarbijatel anda omapoolne 
panus raadamisvabade tarneahelate loomisele;

24. innustab komisjoni tõhustama ELi tegevuskava FLEGT, pannes rõhku vabatahtlikele 
partnerluslepingutele kui olulistele kahepoolsetele kolmandate riikidega sõlmitavatele 
kaubanduslepingutele, ning integreerima tegevuskava uude ELi metsastrateegiasse, et 
ergutada kolmandaid riike raadamispoliitikast loobuma.
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