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B6-0000/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen 
torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon metsäkadon ja metsien 
tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi (KOM(2008)0645),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU haluaa pysäyttää maailman ilmaston lämpenemisen 2 Celsius-
asteeseen ja vähentää puoleen biologisen monimuotoisuuden pienentymisen,

B. ottaa huomioon, että metsien katoaminen aiheuttaa noin 20 prosenttia maailman 
hiilidioksidipäästöistä ja on merkittävä tekijä biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisessä,

C. ottaa huomioon, että metsäkato on hälyttävällä 13 miljoonan hehtaarin vuositasolla ja että 
suurin osa menetetyistä metsistä sijaitsee trooppisilla alueilla, mutta katoa esiintyy jossain 
määrin myös Euroopassa, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa,

D. ottaa huomioon, että metsien tila voi heikentyä usealla eri tavalla ja että sitä on vaikea 
määritellä, mutta ilmiö vaikuttaa merkittävästi myös ilmastoon, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja moniin tavaroihin ja palveluihin,

1. korostaa tarvetta parantaa metsien säilyttämistä ja kestävää hoitoa koskevien politiikkojen 
ja EU:n muiden sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välistä johdonmukaisuutta; kehottaa 
laatimaan määrällisen arvion energian (erityisesti biopolttoaineet), maatalouden, kestävän 
tuotannon ja kulutuksen, julkisten hankintojen, kaupan ja kehitysyhteistyön kaltaisia 
kysymyksiä koskevien EU:n politiikkojen vaikutuksista metsiin;

2. pyytää komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia tiukkojen yhteisön 
tason kestävyysvaatimusten asettamiseksi kaikelle metsästä korjatulle puulle ja siitä 
valmistetuille tuotteille;

3. pitää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia politiikkoja ja ympäristömerkkien 
ja metsien sertifiointijärjestelmien kaltaisten välineiden edistämistä tervetulleena; kehottaa 
hyväksymään puutuotteita koskevia ympäristöä säästäviä julkisia hankintapolitiikkoja 
kaikkialla EU:ssa ja panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
korkeat kestävyysnormit julkisia hankintoja koskevan politiikkansa lähtökohdaksi ja 
asettamaan vastaavasti realistiset tavoitteet kyseisten normien saavuttamiselle;
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4. kannattaa maailmanlaajuisen metsähiilimekanismin luomista YK:n ilmastonmuutoksen 
puitesopimuksen (UNFCCC) yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan sitoutumistaan 
maailman metsäkadon hillitsemiseen varaamalla osan EU:n päästökauppajärjestelmän 
mukaisista huutokaupoista saamistaan tuloista niiden päästöjen vähentämiseen, jotka 
aiheutuvat metsien katoamisesta kehitysmaissa;

5. toteaa, että hiilimarkkinoiden metsähyvitykset voisivat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
olla yksi niistä politiikoista, joilla torjutaan metsien häviämistä; painottaa, että lopullinen 
päätös metsähyvitysten sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään olisi tehtävä sen 
jälkeen, kun on arvioitu perusteellisesti kaikkien mahdollisten rahoitusmekanismien 
toteutettavuus, osapuolten Kööpenhaminan konferenssin tulokset sekä pilottihankkeiden 
jälkeen tehdyt johtopäätökset;

6. pitää valitettavana, että otsikostaan huolimatta tiedonannossa ei käsitellä metsien tilan 
heikentymistä; kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelmia ja pilottihankkeita 
sekä osoittamaan omassa metsäpolitiikassaan sitoutumisensa ei ainoastaan metsäkadon, 
vaan myös metsien tilan heikentymisen pysäyttämiseen (myös Euroopan unionissa) 
kehittämällä ja vahvistamalla lisäksi asianmukaisia seurantajärjestelmiä, jotta metsien 
maaperästä ja biomassasta saadaan riittävästi tietoa;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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