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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että vastuu metsätaloudesta kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille ja että on 

noudatettava toissijaisuusperiaatetta; toteaa, että jäsenvaltioiden alueellisten olosuhteiden, 

omistusmallien ja prioriteettien erot on otettava huomioon ja että EU:n pitäisi pidättäytyä 

määräämästä uusia markkinarajoituksia metsille ja puuperusteisille tuotteille, jotta 

metsätalousketjun osallistujien omistusperiaatteet ja markkinavapaus voidaan varmistaa; 

2. suhtautuu myönteisesti unionin uutta metsästrategiaa koskevan komission tiedonannon 

(COM(2013)0659) antamiseen, koska siinä määritellään puitteet jäsenvaltioiden 

koordinoidulle toiminnalle metsien kestävän hoidon edistämisessä ja niiden 

monikäyttöisyyden toteuttamisessa siten, että otetaan huomioon taloudellinen, sosiaalinen 

ja ympäristönäkökulma; 

3. toteaa, että metsät ovat erilaisia luonteeltaan ja kooltaan, joten strategiassa olisi otettava 

huomioon, että metsien osuus on yli puolet joidenkin jäsenvaltioiden alueesta; 

4. tähdentää, että unionin suurimmat biomassavarat ovat sen harvimmin asutuilla ja 

syrjäisimmillä seuduilla, ja katsoo että strategiassa on välttämätöntä ottaa täysimääräisesti 

huomioon näiden harvemmin asuttujen alueiden erityispiirteet; 

5. toteaa, että unionilla on tehtävänsä kansallisen politiikan tukemisessa siten, että saadaan 

aikaan aktiivista, monitoiminnallista ja kestävää metsänhoitoa, mukaan luettuna eri 

metsätyyppien hoitaminen, ja tehostetaan yhteistyötä, jolla reagoidaan voimistuviin 

rajatylittäviin uhkiin, kuten metsäpaloihin, laittomiin hakkuisiin, laittomaan puutavaran 

tuontiin ja tuholaisiin; korostaa, että on varmistettava johdonmukaisuus, kun unionin 

politiikan eri aloilla käsitellään metsiin liittyviä kysymyksiä ja etenkin maataloutta, 

ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, uusiutuvia energialähteitä, vesivaroja, maaperää, 

teollisuutta, kilpailukykyä, tutkimusta ja innovointia sekä resurssitehokkuutta; korostaa 

tämän osalta Natura 2000 -alueiden merkitystä, sillä niillä voidaan niiden 

poikkeuksellisten luonnonvarojen ansiosta tuottaa jatkuvasti ympäristö- ja 

kulttuuriarvoltaan erittäin laadukkaita tuotteita ja palveluja; 

6. katsoo, että uuden metsästrategian täytäntöönpanolla olisi kompensoitava metsäpolitiikkaa 

koskevien erityissäännösten puuttuminen unionin perussopimuksista ja että olisi myös 

kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltuuksia tällä alalla; katsoo, että täytäntöönpanolla 

olisi lisäksi varmistettava EU:n ja jäsenvaltioiden metsäalan kysymyksiä koskevien 

kantojen koordinointi kansainvälisellä tasolla; 

7. painottaa komission tärkeää tehtävää sen varmistamisessa, että unionin ja jäsenvaltioiden 

asiantuntijat käyvät varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti keskustelua ja että kaikki 

asiaankuuluvat sidosryhmät otetaan mukaan, jotta voidaan helpottaa metsiä koskevan 

politiikan yhdenmukaista suunnittelua; 
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8. kannattaa jäsenvaltioiden sitoutumista kestävän metsänhoidon harjoittamiseen Forest 

Europe -prosessin kriteereiden ja indikaattoreiden mukaisesti, koska kyseinen prosessi on 

yksi Euroopan metsiä koskevan toimintakehyksen pääelementeistä; 

9. pitää myönteisenä, että etusijalle on asetettu kolme kestävyyden osa-aluetta (taloudellinen, 

sosiaalinen ja ekologinen kestävyys), koska ne muodostavat vankan perustan, jonka avulla 

voidaan tukea metsien olennaista roolia ja resurssitehokkuutta, parantaa kilpailukykyä, 

edistää työllisyyttä ja vahvistaa metsätalouden ja metsäteollisuuden asemaa sekä 

ekologisten syklien vaalimista vihreässä taloudessa; korostaa asian yhteiskunnallista 

merkitystä kansalaisten terveyden kannalta; 

10. muistuttaa, että komission mukaan vuonna 2009 biotalouden markkinoiden arvioitiin 

olevan yli kahden biljoonan euron arvoiset, tarjoavan yli 20 miljoonaa työpaikkaa ja 

muodostavan yhdeksän prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä; huomauttaa, että jokainen 

biotalouden tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa investoitu 

euro tuottaa lisäarvoa noin kymmenen euron edestä; korostaa, että metsillä on ratkaisevan 

tärkeä asema biotaloudessa nyt ja tulevaisuudessa; 

11. toteaa, että EU:n metsästrategiaan sisältyy tavoite, jonka mukaisesti optimoidaan metsien 

ja metsäalan panos maaseudun kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen, kestävään 

kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, ja katsoo, että on otettava kokonaisuudessaan 

huomioon metsiin perustuvat taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset 

hyödykkeet ja palvelut, mukaan luettuina virkistys- ja matkailupalvelut ja etenkin hyvin 

hoidettujen metsien ja puuperusteisen materiaalin tärkeä rooli hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä, hiilen varastoimisessa ja biotalouteen siirtymisessä, jotka ovat 

merkittäviä EU:n ilmastopolitiikan elementtejä; 

12. muistuttaa, että metsien biomassa on hyvin merkittävä uusiutuva energialähde, ja 

huomauttaa, että tällä hetkellä eurooppalaiset metsät sitovat ja varastoivat noin kymmenen 

prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä ja edistävät siten merkittävästi ilmastonmuutoksen 

lieventämistä; 

13. katsoo, että olisi kannustettava öljyperusteisten tai paljon lämpöä tuottavien raaka-

aineiden korvaamiseen puutavaralla ja puunkorjuutuotteilla tutkimuksen ja teknologian 

edistymistä vastaavasti, sillä näin voidaan osaltaan lisätä hyötyjä, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja työpaikkojen luomiseen; 

14. korostaa, että on arvioitava kaiken sellaisen unionin lainsäädännön kustannuksia, joka 

vaikuttaa metsäperusteisten toimialojen arvoketjuihin, jotta tarpeeton ja työläs byrokratia 

voidaan karsia kokonaan ja luoda järjestelmä, jolla parannetaan alan pitkän aikavälin 

kilpailukykyä kestävällä tavalla; toteaa, että lisäksi on yhtälailla tuettava periaatetta, jonka 

mukaan metsäalaan ja metsäperusteisten toimialojen arvoketjuihin vaikuttavista 

lainsäädäntöehdotuksista on tehtävä perusteellinen vaikutustenarviointi; 

15. katsoo, että EU:n metsästrategia voidaan panna paremmin täytäntöön, jos sitä tuetaan 

huolehtimalla asianmukaisesta koordinoinnista käytettävissä olevan tai tulevan EU:n 

rahoituksen kuten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kanssa; 

16. muistuttaa tieto- ja seurantaresurssien saatavuudesta Kopernikus-ohjelman ja muiden 
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EU:n avaruusaloitteiden kautta ja kehottaa lisäämään näiden resurssien ja työkalujen 

käyttöä; 

17. katsoo, että puun käyttötarkoitusten monipuolistamisen edistämisen pitäisi liittyä tiiviisti 

investointeihin nuorten koulutusjärjestelmiin ja rakennusalalla jo töissä olevien 

koulutukseen, jotta heidän tietojaan puun käyttömahdollisuuksista voidaan lisätä ja antaa 

heille tarvittavat taidot; 

18. pitää myönteisenä eurooppalaisen metsätietojärjestelmän perustamista, sillä sen avulla 

voidaan tukea jäsenvaltioiden keskinäistä tietojen, parhaiden käytäntöjen ja nykyisen 

metsätietouden vaihtoa; toteaa, että kansallisissa tietokannoissa olevien, metsien ja 

metsäresurssien monitoiminnallista roolia koskevien tietojen kerääminen hyödyttää koko 

toimialaa, ja kehottaa komissiota tukemaan näiden tietojen sisällyttämistä  

eurooppalaiseen tietojärjestelmään; suhtautuu myönteisesti metsiä koskevien parhaiden 

käytäntöjen ja nykyisen tiedon jakamiseen jäsenvaltioiden välillä mutta korostaa, että 

tämä ei saa lisätä talousarviovarojen tarvetta; 

19. korostaa, että metsäalan pitkäaikainen kilpailukyky saadaan aikaan ainoastaan 

ammattitaitoisen työvoiman avulla; huomauttaa, että ala työllistää tällä hetkellä yli kolme 

miljoonaa EU:n kansalaista; katsoo, että EU:n metsästrategiassa olisikin määritettävä 

edellytykset, jotka mahdollistavat EU:ssa asiaankuuluvat koulutusjärjestelmät ja 

työvoiman, joka on täysin tietoinen metsäalan nykyisistä haasteista ja uhkista sekä 

metsänhoidon erityisistä turvallisuussäännöistä; 

20. korostaa, että unionin tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin puiteohjelmilla voidaan 

tukea älykästä ja kestävää kasvua, entistä enemmän lisäarvoa tuovia tuotteita, puhtaampaa 

teknologiaa ja huipputeknologiaa erityisesti biopolttoaineissa ja teollisessa 

puurakentamisessa sekä auto- ja tekstiiliteollisuudessa unohtamatta perinteisiä arvoltaan 

suuria käyttötarkoituksia, joilla on edelleen valtavat kasvumahdollisuudet, kuten puun 

käyttö rakennus- ja pakkausmateriaalina. 
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