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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 kestliku ja tulemusliku metsapoliitika jaoks on vaja usaldusväärset teavet 
metsaressursside, nende seisundi ning majandamis- ja kasutusviiside kohta, samuti 
usaldusväärset teavet maakasutuse muutumise kohta; 

B. arvestades, et metsad ja metsapõhine väärtusahel on ringbiomajanduse 
edasiarendamiseks väga olulised, kuna nad tagavad töökohad ja majandusliku heaolu 
maa- ja linnapiirkondades, aitavad leevendada kliimamuutusi ja toovad tervisealast 
kasu; 

1. tuletab meelde, et EL ja selle liikmesriigid peaksid võtma kiireloomulisi meetmeid 
metsade kaitsmiseks ja taastamiseks, et täita oma kohustused, mis tulenevad ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidest, Pariisi kokkuleppest, bioloogilise mitmekesisuse 
ülemaailmsest strateegilisest kavast aastateks 2011–2020 ning ÜRO metsanduse 
strateegilisest kavast ja selle ülemaailmsetest metsandusalastest eesmärkidest;

2. on äärmiselt mures, et vaatamata ELi ja selle liikmesriikide jõupingutustele ei täideta 
tõenäoliselt kestliku arengu eesmärgi raames võetud ELi kohustust peatada 
2020. aastaks raadamine; toetab seetõttu kindlalt komisjoni ettepanekut tõhustada 
meetmeid maailma metsade kaitsmiseks ja taastamiseks;

3. rõhutab, et ülemaailmne raadamine ja metsade seisundi halvenemine on tõsised 
probleemid, ja väljendab seetõttu heameelt komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatise 
„Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ 
(COM(2019)0352) üle; 

4. võtab teadmiseks teatises esitatud tegevusprioriteedid ja väljendab oma pühendumust 
aktiivsele osalemisele kirjeldatud meetmete edasiarendamises, et muuta need mõjusaks 
ja üksteist täiendavaks, ning nõuab, et neid seejärel tugevdataks ja nõuetekohaselt 
rakendataks; rõhutab, et vaja on terviklikku lähenemisviisi; rõhutab, et meetmed peavad 
põhinema kestlikkuse kolmel sambal, nimelt keskkonnaalasel, majanduslikul ja 
sotsiaalsel kestlikkusel; 

5. rõhutab, et metsade säästev majandamine võib takistada raadamist ning sellel on 
positiivne mõju metsade tervisele ja mitmekesisusele, see võimaldab CO2 sidumist ja 
süsinikdioksiidi säilitamist vastupidavates kasvavates metsades, see võimaldab 
süsinikdioksiidi säilitamist raietoodetes ning see pakub ka taastuvat ja kliimasõbralikku 
toorainet, mis võiks asendada energiamahukaid materjale ja fossiilkütuseid;

6. rõhutab, kui tähtis on lihtsustada kõikidel tasanditel kaasavat partnerlust kolmandate 
riikidega, et tugevdada säästvat maa majandamist ja põllumajandust, samuti 
maaomandit ja head valitsemistava ning puidupõhist ja raadamisvaba ringmajandust ja 
arendada edasi nendevahelisi tugevaid suhteid raadamise vastu võitlemisel, austades 
samal ajal põlisrahvaste, väikepõllumajandustootjate ja kohalike kogukondade õigusi; 

7. märgib, kui oluline on tagada, et raadamine kaasataks riigi tasandi poliitilistesse 
dialoogidesse, ning aidata partnerriikidel arendada ja rakendada metsamajanduse ja 
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säästva metsamajanduse riiklikke raamistikke, võttes arvesse metsa majandamise eri 
liike liikmesriikides; rõhutab, et kõnealustes riiklikes raamistikes tuleb võtta arvesse nii 
riigisiseseid vajadusi kui ka ülemaailmseid kohustusi; rõhutab vajadust rakendada 
väikepõllumajandustootjate jaoks stimuleerimismehhanisme, et säilitada säästva metsa- 
ja põllumajanduse pakutavad ökosüsteem ja tooted ning neid parandada; 

8. rõhutab asjaolu, et programmist „Horisont 2020“ on juba rahastatud olulisi 
teadusuuringuid ja innovatsiooni üleminekul säästvamatele maakasutustavadele ja 
tarneahelatele, et peatada raadamine ja metsade seisundi halvenemine; nõuab suuremat 
rahastamist, et programm „Euroopa horisont“ jätkaks nendes valdkondades toetuse 
pakkumist; 

9. rõhutab vajadust edendada ELi puidumääruse1 rakendamist, et takistada ebaseaduslikult 
hangitud puidu sisenemist Euroopa ühtsele turule;

10. rõhutab vajadust võimendada erainvesteeringuid, et tegeleda raadamise põhjustega ning 
viia ellu kestliku arengu eesmärgid ja Pariisi kokkulepe; rõhutab sellega seoses 
konkurentsivõimelise regulatiivse keskkonna tähtsust ja vajadust kaasata sidusrühmad 
täielikult poliitikakujundamise protsessi kõikidesse etappidesse;

11. rõhutab vajadust täpsemalt hinnata WTO nõuetele vastavaid regulatiivseid ja 
mitteregulatiivseid nõudluse poole lisameetmeid, et tagada ühine arusaam 
raadamisvabadest tarneahelatest; rõhutab vajadust suurendada tarneahela läbipaistvust 
ning minimeerida üldine raadamise oht ja kaupade ELi importimisega seotud raadamise 
oht; kutsub komisjoni üles algatama teiste tarbivate riikidega dialoogi raadamisvabade 
tarneahelate, rahastamise ja investeeringute teemal;

12. kutsub komisjoni üles toetama ja ergutama tööstusest lähtuvat innovatsiooni ja algatusi, 
et suurendada kestlikkust väärtusahelates;

13. nõuab, et liit toetaks tihedas koostöös liikmesriikidega raadamise ja metsade seisundi 
halvenemise seiret, kasutades erinevatest allikatest pärit Maa seireandmeid ja töötades 
välja üksikasjalikumad maismaakujutiste satelliidid, et jälgida raadamist täpselt ja 
reaalajas; märgib, et esitatud teabest oleks ülemaailmses raadamise vastases võitluses 
palju kasu;

14. kutsub komisjoni üles suurendama tarneahelate läbipaistvust ning minimeerima 
raadamise ohtu tööstuse ja tarbijate jaoks, mis kõik aitab kaasa raadamisvabade 
tarneahelate tagamisele;

15. rõhutab vajadust tugevdada juba olemasolevaid standardeid ja sertifitseerimissüsteeme, 
selle asemel et lisada eeskirjadesse uusi standardeid ja sertifikaate, ning et standardid ja 
sertifitseerimissüsteemid peavad lisaks vastama WTO eeskirjadele;

16. nõuab tarbijate ja ELi tööstuse teadlikkuse suurendamist vajadusest vähendada 
tarbimise keskkonnamõju maale ning ergutab inimesi tarbima tooteid, mis on pärit 
raadamisvabadest tarneahelatest, ja ELi biomajandust selliseid tarneahelaid looma;

1 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).
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17. kordab oma nõudmist, et komisjon esitaks viivitamata ettepaneku hoolsuskohustusel 
põhineva Euroopa õigusraamistiku kohta, et tagada kõikide ELi turule viidavate toodete 
puhul kestlikud ja raadamisvabad tarneahelad kooskõlas rahvusvaheliste normide ja 
kohustustega; nõuab, et selliste õigusaktidega kaasneks jõuline jõustamismehhanism 
ning et need sisaldaksid tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi nõuete 
täitmata jätmise korral.
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