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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku kehtestada säästva metsamajanduse 
tegevuskava ja rõhutab, et ELi pädevus metsamajanduse valdkonnas on ja jääb väga 
piiratuks; märgib, et kogu Euroopa metsi mõjutav otsustamisprotsess peab lähtuma 
sellest, et Euroopa metsad on väga erinevad ja et neile mõjuvad erinevad 
keskkonnatingimused; on sellepärast arvamusel, et ELi säästva metsamajanduse 
tegevuskava peaks arvestama subsidiaarsuse põhimõttega ja tuginema riiklikele 
metsaprogrammidele; 

2. rõhutab metsa multifunktsionaalset rolli; juhib tähelepanu sellele, et metsamajandus 
annab eriti selge panuse paljude nii Lissaboni kui ka Göteborgi strateegia eesmärkide 
saavutamiseks sellega, et ühendab majanduskasvu tähtsate keskkonnateemade ja 
maaelu arengutega; on sellepärast arvamusel, et heade eelduste loomine 
metsamajandusele on tähtis mitmete ELi keskkonnaeesmärkide saavutamiseks;

3. märgib, et juba praegu mõjutavad paljud ELi vastu võetud poliitilised otsused otseselt 
või kaudselt Euroopa metsi ja metsamajandust, kuid komisjoni kooskõlastus erinevate 
metsa puudutavate poliitikavaldkondade vahel on siiski väga puudulik; märgib, et see 
on kahjustanud erinevate keskkonnaeesmärkide ja metsamajandusliku tegevuse 
kooskõlastamist ja et sellest lähtuvalt peaks komisjoni tähtsaim ülesanne olema 
olemasoleva metsa puudutava poliitika kooskõlastamine ja tulevikus eelhindamiste 
läbiviimine eesmärgiga arvestada varases staadiumis erinevate poliitiliste otsuste 
tagajärgedega Euroopa metsadele ja metsamajandusele; arvab sellepärast, et alalist 
metsakomiteed tuleb tugevdada ja anda tema pädevusse väljapakutud tegevuskava 
läbiviimine;

4. tervitab komisjoni tegevuskava FLEGT, mis on loodud ebaseadusliku metsaraide 
probleemidega võitlemiseks; juhib tähelepanu sellele, et ebaseaduslik metsaraie 
soodustab osalt ulatuslikke keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme, osalt põhjustab see 
puidukaupadega kauplemise tasakaalust välja viimist ja metsatööstuse 
majanduskadusid; märgib, et ebaseaduslikult raiutud puiduga kauplemise vastase 
võitluse edukus sõltub oluliselt probleemi aluseks olevate faktorite, nagu nõrk 
omandiõigus, korruptsioon ja vaesus, kõrvaldamisest; märgib, et siiski ei tohi 
ebaseaduslikult raiutud puiduga kauplemise vastane võitlus tekitada uusi takistusi 
kauplemiseks, mis tabaksid eriti valusalt väiksemaid turul osalejaid ning ähvardaksid 
teravdada paljusid probleeme, mis on seotud ebaseaduslikult raiutud puiduga 
kauplemisega;

5. rõhutab, et puidul on toorainena unikaalsed omadused, mis teeb sellest tõeliselt 
uuenduva ja taastuva loodusvara; märgib, et puidu ärakasutamise suurendamisega 
näiteks ehitusel, paberi, pakkematerjali ja energiana, me osaliselt asendame 
taastumatute loodusvarade kasutamise ja laiendame süsinikuringlust; märgib, et 
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sellepärast on puidu kasutamine tähtsaks faktoriks, mis võimaldab ELil täita oma 
Kyoto protokollist tulenevaid kohustusi;

6. soovib samuti juhtida tähelepanu ning näidata solidaarsust nende piirkondadega, mida 
on korduvalt tabanud ulatuslikud metsatulekahjud; peab siiski oluliseks märkida, et nii 
probleemid metsatulekahjudega kui ka nendega võitlemise eeldused, on liikmesriigiti 
väga erinevad; juhib tähelepanu sellele, et isegi kui programm Forest Focus on 
kahjukannatajatele väärtuslikuks toeks, näitab kogemus, et tõhusal metsatulekahjude 
takistamisel on otsustav osa kohalikul osalusel ja kohalikul tasandil võetavatel 
meetmetel; 

7. märgib, et Natura on ELi võrgustik, mis teostab järelevalvet bioloogilise 
mitmekesisuse ja liikide säilitamise eest ning on majanduse varasemate vabatahtlike 
abinõude jätk; peab Natura 2000 ja teiste bioloogilist mitmekesisust puudutavate 
algatuste edu eelduseks seda, et metsaomanik ise kontrollib oma metsa kasutamist ja 
hoolet. 


