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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt seoses komisjoni otsusega valmistada ette uus ELi metsastrateegia; 
on veendunud, et Euroopa metsastrateegiast saab oluline tegur Euroopa rohelise 
kokkuleppe saavutamisel; rõhutab, et ELi ühise metsapoliitika jaoks puudub konkreetne 
õiguslik alus, kuna metsapoliitika kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse; tunnistab 
siiski, et metsi ja metsandussektorit mõjutavad paljud ELi poliitikavaldkonnad, mis 
vajaksid rohkem ühtsust ja valdkondadevahelist koordineerimist ELi metsastrateegia 
kaudu; märgib, et ühtne ja stabiilne õiguskeskkond on eeltingimus, mis võimaldab 
edendada innovatsiooni ja investeeringuid metsandussektorisse; 

2. märgib, et Euroopa roheline kokkulepe kui ELi uus kasvustrateegia vajab 
investeeringuid, et täielikult toetada puhast ja ringmajandust; rõhutab, et kestlikul ja 
aktiivsel metsamajandamisel on oluline roll kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. 
aastaks ning samuti liidu bioloogilises ringmajanduses; märgib eelkõige majandatavate 
metsade suurt võimet talletada süsinikdioksiidi ning metsapõhiste toodete potentsiaali 
asendada fossiilkütuseid ja fossiilkütustel põhinevaid materjale; on veendunud, et seoses 
sellega peaks strateegia toetama innovatsiooni kogu väärtusahela ulatuses, sealhulgas 
hõlbustades parimate tavade jagamist ja luues konkurentsivõimelise regulatiivse 
keskkonna; juhib tähelepanu metsade ja kestliku metsamajandamise olulisele rollile 
kogu metsa- ja biomajanduse väärtusahelas, eelkõige sektori säästlike toormaterjalidega 
varustamisel ning töökohtade loomisel kogu liidus; rõhutab, et säästvalt hangitud 
toorainete kättesaadavust tuleks tagada ja edendada toetava ja sidusa 
poliitikaraamistikuga kõigi asjaomaste sektorite jaoks;

3. rõhutab, et uus metsastrateegia peab põhinema kolmel sambal – keskkondlik, 
majanduslik ja sotsiaalne kestlikkus; rõhutab vajadust tervikliku ja järjekindla 
metsastrateegia järele, mis tugevdaks ja kasutaks ära metsade ja metsandussektori 
multifunktsionaalset rolli ELis;

4. märgib, et majandatavate metsade puhul võetakse nende kestlikul majandamisel arvesse 
bioloogilist ja liikide mitmekesisust ning seetõttu on nad vastupidavamad kliimamõjude 
suhtes, nagu tulekahjud, põuad ja hooajavälised ilmastikunähtused, ja on sellisena 
olulised tulevikuinvesteeringud mitte ainult kogukondade ja looduse, vaid ka 
metsamajanduse jaoks;

5. rõhutab, et teadusuuringute kohaselt on kestlikult majandatud metsadel suurem CO2 
sidumise võime kui majandamata metsadel; nõuab seetõttu tungivalt, et uus 
metsastrateegia edendaks kestlikku metsamajandamist, sh VKEde kaudu;

6. tunnistab, et metsade kestlikku ja aktiivset majandamist juhivad ja toetavad peamiselt 
VKEd;

7. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka töökohtade loomisele metsanduses ning 
uutele vahenditele, mis on ette nähtud majanduse taaskäivitamise kiirendamiseks 
pandeemiate, näiteks COVID-19 põhjustatud olukorras;

Metsatööstus
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8. märgib, et Euroopa metsaressursid suurenevad nii loodusliku kasvu kui ka metsastamise 
tulemusena; juhib tähelepanu sellele, et asjaomase sektori andmetel on metsatööstuse 
laiendatud väärtusahelad (metsandusest kuni paberitööstuseni) aidanud luua ligi 4 
miljonit töökohta, mis annavad umbes 8 % kogu ELi töötleva tööstuse lisaväärtusest; 
tunnistab sellega seoses, et metsatööstus on kasulik nii majandusele, ühiskonnale kui ka 
keskkonnale, ning usub, et metsastrateegiaga tuleks innustada lisainvesteeringuid 
innovatsiooni ja tehnoloogia arendusse;

9. märgib, et Euroopa metsatööstus aitab vähendada CO2 heidet Euroopas, asendades CO2-
mahukad toorained, tooted ja fossiilenergia kestlike metsapõhiste alternatiividega, nagu 
bioressursipõhised tooted, näiteks ehitusmaterjal, uuenduslikud kemikaalid, plast, 
tekstiilid ja pakkematerjalid ning säästvalt toodetud biomass, biogaas ja biokütus, ning 
aitab seega kaasa Pariisi kokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamisele;

10. nõuab, et ELi biomajanduse strateegia viidaks ellu; ergutab puidu kestlikku kasutamist 
keskkonnasõbraliku toormaterjalina; rõhutab, et pikaealised puidupõhised tooted ja 
puitehitised on tõhus viis rohkema CO2 talletamiseks ja kasvuhoonegaaside 
asendusmõju tekitamiseks; rõhutab puidupõhiste toorainete kättesaadavuse tähtsust 
metsatööstuse jaoks ning vajadust meelitada ELis ligi metsapõhiseid investeeringuid; 
rõhutab vajadust seada prioriteediks puidu tõhus kasutamine;

11. rõhutab, et puidupõhistel materjalidel peab olema oluline roll fossiilsete alternatiivide 
asendamisel sellistes tööstusharudes nagu ehitus-, tekstiili-, keemia- ning 
pakenditööstus; rõhutab, et puidupõhiste alternatiivide prioriseerimisel tuleb arvesse 
võtta toodete kogu olelusringi ja nende keskkonnatoimet; rõhutab, et pidevalt on vaja 
toetada metsaga seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni kogu metsapõhise väärtusahela 
ulatuses, sealhulgas puidupõhiseid tooteid, mida kasutatakse fossiilsete või 
süsinikumahukate materjalide asendajatena; 

12. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks kõige kliimasõbralikumad lahendused 
ehitamiseks ja renoveerimiseks; nõuab, et ulatuslikumalt toetataks puidu kasutamist 
ehitustööstuses; kutsub komisjoni üles lisama sellekohased soovitused aasta lõpus 
käivitatavasse renoveerimiskavasse;

13. tunnistab siiski probleemide olemasolu, mis võivad tuleneda suurenevast 
puidunõudlusest seoses materjalide, taastuvenergia ja biomajandusega, ning kutsub 
komisjoni üles käsitlema asjakohaselt neid probleeme tulevases strateegias, aidates 
samal ajal 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus;

14. rõhutab, et metsandussektor vajab eelkõige stabiilset pikaajalist poliitikaraamistikku, 
mitte lühiajalisi toetusmeetmeid;

15. kutsub ELi üles ergutama ja tagama, et bioloogilise päritoluga materjalid, sealhulgas 
puidujäätmed, jõuaksid tagasi väärtusahelasse, ning soodustama selleks ökodisaini ja 
edendama teisese tooraine, sh puidu kasutamist toodetes, enne kui see olelusringi lõpus 
näiteks põletatakse;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama poliitikameetmeid, millega 
edendatakse säästvaid ja ringlussevõetavaid biotoorainel põhinevaid tooteid ning 
toetatakse ringlussevõetavaid biotoorainel põhinevaid tooteid riigihangete ja 
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investeeringutoetuse kaudu;

17. rõhutab, et metsandustoodete asendusmõju ei saa mingil juhul kompenseerida 
põlismetsade kaotust, mis on tunnistatud asendamatuks ning mida tuleks kaitsta 
õiguslike vahendite ja stiimulitega; 

18. on seisukohal, et kõigis Euroopa tööstussektorites tuleks puidu tõhusamat kasutamist 
eelistada suurema lisaväärtusega kasutusele;

Energiapoliitika

19. palub liikmesriikidel tagada, et muudetud taastuvenergia direktiivi1, mis võeti vastu 
2018. aasta detsembris ja milles sätestatakse taastuvate energiaallikate jaoks ranged 
kestlikkuskriteeriumid, hakataks rakendama õigeaegselt ja korrektselt; märgib, et 
biomassi kestliku tootmise tagamiseks sätestatakse muudetud taastuvenergia direktiivis 
kestlikkuskriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et saavutada ELi taastuvenergia 
eesmärk ja saada kasu toetuskavadest; rõhutab, et hiljuti kokku lepitud kogu ELi 
hõlmavad ühtlustatud kriteeriumid on olulised energia siseturu sujuvaks toimimiseks ja 
konkurentsimoonutuste vältimiseks;

20. tuletab meelde, et muudetud taastuvenergia direktiivis on sätestatud, et käitajad peaksid 
kasutama riskipõhist tegutsemisviisi, et vähendada ohtu, et bioenergia tootmiseks 
kasutatakse mittesäästlikku metsa biomassi;

Teadusuuringud ja innovatsioon

21. toonitab teadusuuringute ja innovatsiooni esmatähtsat rolli metsade ning 
metsandussektori panuse suurendamisel, et praeguste probleemidega toime tulla; on 
veendunud, et metsandust ja metsatööstust käsitlevad teadusuuringud võivad anda häid 
tulemusi kliimamuutuste leevendamise, kestlike ettevõtete kasvu, tööhõive, pikaajalise 
metsatervise säilitamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse valdkonnas ning neid tuleb 
seetõttu ergutada; nõuab piisavat rahastust programmile „Euroopa horisont“ ning uute ja 
olemasolevate sidemete tugevdamist ja ergutamist teadusuuringute, tööstuse, 
metsanduse, agrometsanduse ja ühiskonna vahel kõikidel tasanditel konkreetsete 
vahendite, näiteks Euroopa partnerluste abil (nt Circular Bio-based Europe ja 
Build4People);

22. rõhutab vajadust võtta arvesse metsandussektori ja muude sektorite vahelisi seoseid, 
samuti digitaliseerimise ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise 
tähtsust, et saavutada tööstuslik sümbioos; 

23. rõhutab, kui oluline on soodustada täiendavaid teadusuuringuid metsatööstuses, 
märkides eelkõige VKEde rolli metsapõhiste kestlike teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisel; 

24. rõhutab hariduse ning kvalifitseeritud ja hea väljaõppega tööjõu tähtsust 
metsandussektoris säästva metsamajandamise edukal rakendamisel; kutsub seetõttu 
komisjoni ja liikmesriike üles jätkama sellega seotud olemasolevate Euroopa vahendite 

1 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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rakendamist ja tugevdamist;

Andmed – satelliitteenuste kasutamine

25. nõuab, et EL looks Euroopa metsade seirevõrgustiku, et koguda kohalikul tasandil 
teavet (taasmetsastamine, temperatuur, parasiithaigused, loodusõnnetused), mis on 
seotud Copernicuse Maa seire programmidega ja mille abil on võimalik koostada 
reaalajas usaldusväärseid prognoose, et suurendada kestlikku metsamajandamist; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles parandama metsaandmete täpsust, et võimaldada vahetut 
ja võrreldavat teabevahetust liikmesriikide vahel; 

26. nõuab sellise satelliitseiresüsteemi loomist ja rakendamist, mis võimaldaks metsade 
üksikasjalikku seiret kogu Euroopa Liidus, et parandada ilmahoiatusi ja mõjuaruandeid 
ning anda panus riiklikesse metsainventuuridesse; rõhutab siiski, et see ei tohiks 
põhjustada asjaomastele ettevõtetele ülemäärast halduskoormust, kuna enamik neist on 
VKEd;

27. rõhutab, et metsad ELis on väga erinevate omadustega ja seetõttu nõuavad erinevaid 
majandamisviise; väljendab muret selle pärast, milline on paljudes Euroopa 
piirkondades kliimamuutuste ning metsades kahjurite ja haiguste leviku tõttu metsade 
tervislik seisund ja vastupanuvõime; rõhutab, et ELi mehhanisme tuleb tugevdada ja 
täielikult ära kasutada, et jälgida, millist survet avaldab metsaressurssidele invasiivsete 
võõrliikide, kahjurite ja haiguste levik, selle kohta teavet koguda ning selle vastu 
võidelda; kutsub sellega seoses komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu 
kliimamuutustest enim ohustatud aladele, sealhulgas Vahemere piirkonnale.
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