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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa 
sekä metsien valmistamisesta ilmastonmuutokseen; korostaa tiivistä yhteyttä metsä- ja 
maatalouden välillä, jotka molemmat vaikuttavat tähän ilmiöön; katsoo, että EU:n 
metsästrategiaa on vahvistettava ja on pyrittävä tehostamaan metsien hoitoa ja 
säilyttämistä; katsoo, että asiaa koskeva strategia on suunnattava sekä metsien suojeluun 
että puuvarojen kestävään käyttöön, koska metsät tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen 
ja uusiin haasteisiin; katsoo, että tällaisella strategialla on pyrittävä parantamaan 
merkittävästi metsien sietokykyä;

2. toteaa, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti metsästrategian on oltava edelleen 
jäsenvaltioille kuuluva asia Euroopan unionin antaessa lisätukea; korostaa tarvetta 
toteuttaa toimia asianmukaisella tasolla paikallisesti, alueellisesti, jäsenvaltiokohtaisesti 
tai EU:n tasolla; korostaa, että tällainen strateginen kehys tehostaisi kansallisten ja 
yhteisön tason toimien koordinointia ja parantaisi Euroopan unionin kuvaa 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa;

3. katsoo, että Euroopan unionin on tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
metsäpoliittisia toimia alueellisten olojen erot huomioon ottaen niin, että pyritään metsien 
kestävään kehitykseen ja samalla kohennetaan unionin kansalaisten elämänlaatua ja 
edistetään maaseutualueiden kehittymistä soveltamalla yhtenäistä kehystä kaikille metsien 
tarjoamille taloudellisille, sosiaalisille sekä kulttuuriin ja ympäristöön liittyville 
hyödykkeille ja palveluille;

4. huomauttaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat eurooppalaisten metsien 
tyypin mukaan; katsoo, että tämän vuoksi sopeutumis- ja lievittämisstrategiat on 
määriteltävä alue- tai paikallistasolla, mutta ne voidaan sovittaa yhteen EU:n tasolla, jos 
yhteisön toimet tuovat selvää lisäarvoa; katsoo, että näissä strategioissa on ehdottomasti 
otettava huomioon metsätalouden erilaiset alueelliset toimintaedellytykset ja se, että 
Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan metsien kasvuolosuhteet ja metsiin kohdistuvat uhat 
ovat erilaisia;

5. toteaa, että metsät kattavat 45 prosenttia Euroopan unionin pinta-alasta; toteaa, että metsät 
ja perusmetsäteollisuus tuovat yhdessä noin 2,5 miljoonaa työpaikkaa ja 300 miljardin 
euron liikevaihdon; toteaa, että metsät ovat keskeisiä ympäristön kannalta ja auttavat 
lisäksi saavuttamaan sosiaalisia ja taloudellisia päämääriä esimerkiksi tuottamalla puuta, 
parantamalla yleistä elinympäristöä ja suojaamalla viljelykasveja sekä kehittyviä 
maaseutualueita; toteaa, että metsät ovat keskeinen rahoituksen lähde paitsi maaseudun 
yhteisöille myös kansantalouksille, kun ne tuovat tuloja kestävän puunkorjuun ja 
metsäteollisuuteen, metsästykseen, kalastukseen matkailuun ja marjastamiseen liittyvien 
toimien kautta; panee merkille metsien merkityksen tulipalojen, kuivuuden, 
aavikoitumisen ja maaperän eroosion estämisessä;
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6. toteaa, että metsien hyödyntäminen liittyy läheisesti maatalouteen, sillä Euroopassa 
enemmistö metsänomistajista on samalla maataloustuottajia; tunnustaa kuitenkin, että 
metsätalous on maaseututalouden itsenäinen osa-alue varsinkin alueilla, jotka eivät 
sovellu maatalouden harjoittamiseen tai ovat erityisen arvokkaita luonnonsuojelun ja 
vapaa-ajantoimintojen kannalta;

7. korostaa, että koska metsälainsäädäntö vaikuttaa miljooniin pienmetsänomistajiin, 
metsäpolitiikassa olisi aina etsittävä kompromissia omaisuuteen liittyvien oikeuksien ja 
julkishyödykkeiden tarjoamista koskevien vaatimusten välillä;

8. katsoo, että maatalous ja metsätalous voidaan saada toimimaan yhtenä kokonaisuutena; 
katsoo, että vaikka tuotantoon liittyvät tekijät ovatkin keskeisiä, ne ovat yhdensuuntaisia 
metsien suojelun ja muiden metsistä saatavien hyötyjen kanssa; katsoo, että on saatava 
aikaan asianmukainen tasapaino näiden kahden alan välillä ja taattava niiden 
yhteistoiminta esimerkiksi jakamalla käytettävissä olevaa rahoitusta entistä 
tehokkaammin; toteaa, että metsien suojelu palvelee monenlaisia poliittisia päämääriä;
toteaa, että suurin osa metsätalouteen liittyvistä unionin toimista rahoitetaan tällä hetkellä 
yhteisen maatalouspolitiikan toisesta pilarista, minkä vuoksi EU:n maatalousrahoitusta on 
jatkettava vähintään samantasoisena samalla, kun alalla etsitään myös muita välineitä;

9. huomauttaa, että metsät ovat pääasiallinen hiilinielu ja siksi keskeisessä asemassa 
ilmastonmuutoksen torjunnassa; pitää siksi ensiarvoisen tärkeänä, että Euroopan unioni 
käynnistää yhteisen strategian torjumaan metsien kannalta haitallisia ilmiöitä, kuten 
tulipaloja ja ilmansaasteita;

10. toteaa, että maatalous ja metsien ekosysteemit ovat haavoittuvia ilmastonmuutoksen 
suhteen ja että ilmastonmuutoksen ilmentymät ovat yhä lukuisampia, tavallisempia, 
vakavampia ja voimakkaampia, kun metsiä on tuhoutunut metsäpalojen ja tuholaisten 
vuoksi ja kun metsäkato on ollut valtavan laajaa ja hallitsematonta monilla maapallon 
alueilla; panee kuitenkin merkille tutkimuksen State of Europe's Forests 2007, jossa 
todetaan, että metsien peittämä alue koko Euroopassa on kasvanut noin 13 miljoonalla 
hehtaarilla viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana; toteaa, että metsät säännöstelevät myös 
merkittävästi vesistöjen virtaamaa, takaavat veden laadun ja suojaavat tärkeitä 
vesilähteitä, säilyttävät maisemaa, pitävät yllä maaperän tuottavuutta ja suojelevat sitä 
eroosiolta (etenkin vuoristoalueilla) ja aavikoitumiselta (etenkin kuivilla alueilla), mitkä 
kaikki ovat maatalouden kannalta tärkeitä asioita;

11. huomauttaa, että lajien monimuotoisuus on elintärkeää maatalouden ylläpidon ja 
kehittämisen kannalta ja että metsillä on tärkeä asema luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa; korostaa, että metsien ekosysteemit takaavat luonnon monimuotoisuuden 
ja huolehtivat ekologisista toiminnoista, jotka ovat osa ihmiskunnan perintöä;

12. korostaa, että EU:n vuoden 1998 metsätalousstrategiaa ja metsiä koskevaa vuoden 2006 
toimintasuunnitelmaa olisi ajanmukaistettava siten, että mukaan otetaan 
ilmastonmuutosulottuvuus ja laajempia metsänsuojelukysymyksiä;

13. katsoo, että aktiivinen metsätalous on tärkeää, koska se antaa oman panoksensa Eurooppa 
2020 -strategiaan ja koska se on keskeisellä sijalla kasvun ja työpaikkojen luonnissa sekä 
EU:n energiastrategiassa; katsoo, että metsien suurta potentiaalia uusiutuvan energian ja 
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luonnollisesti uusiutuvien materiaalien lähteenä on tällä hetkellä hyödynnetty 
puutteellisesti; pitääkin myönteisenä komission aloitetta käynnistää julkinen kuuleminen 
maa- ja metsätalouden roolista ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa;

14. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia siitä, miten hiilidioksidipäästöjä vähennetään 
optimaalisesti korvaamalla sellaiset tuotteet ja rakennusmateriaalit, joiden valmistus 
edellyttää suuria hiilipäästöjä, ja siitä, miten hiilen talteenotto ja varastointi optimoidaan 
lisäämällä puun käyttöä; katsoo, että metsien sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään 
nostaa metsäteollisuuden osuuden enimmilleen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja antaa 
metsätaloudelle mahdollisuuden osallistua päästöhyvityksiä koskeviin 
markkinamekanismeihin;

15. toteaa, että komission on pikaisesti korjattava epäsuhta metsiä koskevan lainsäädännön 
tavoitteiden ja maatalouspolitiikan välillä; vaatii koheesion lisäämistä erilaisten EU:n 
toimien välillä esimerkiksi maa- ja metsätalouspolitiikassa, mutta myös uusiutuvaa 
energiaa, biologista monimuotoisuutta, teollisuutta, tutkimusta ja Eurooppa 
2020 -strategiaa koskevassa politiikassa;

16. muistuttaa, että viljelijät auttavat lisäämään metsävaroja istuttamalla puita, harjoittamalla 
peltometsäviljelyä ja metsittämällä huonolaatuista tai tehomaatalouteen sopimatonta 
maata sekä osallistumalla tiettyjen suojajärjestelmien luomiseen ja kestävien lajikkeiden 
tunnistamiseen; katsoo, että unionin on jatkettava metsänistutuksen tukemista osana 
kansallisia maaseudun kehittämisohjelmia varmistaen samalla, että nämä aloitteet eivät 
häiritse markkinoita;

17. katsoo, että metsänomistajien olisi kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonvaraisiin 
lajeihin, jotka luonnostaan valtaavat metsien muodostamat erityiset elinympäristöt, koska 
ne auttavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä;

18. katsoo, että EU:n tasolla tarvitaan koordinointia ja rahoitusta, koska metsien 
ekosysteemien "puolustuspotentiaalia" on tutkittava tehokkaasti ja on tehtävä myös 
ennustavaa tutkimusta ja tutkittava ilmastonmuutoksen koko metsä- ja puualaan 
kohdistuvien vaikutusten lievittämisstrategioita;

19. katsoo metsien tuottavan korvaamattomia julkishyödykkeitä, joita markkinat ovat tähän 
mennessä palkinneet riittämättömästi; kehottaa unionia antamaan metsänomistajille 
rahoitusvälineiden avulla apua, tietoa ja kannustimia palkintona heidän toteuttamistaan 
toimista metsien geneettisen monimuotoisuuden suojelemiseksi; toistaa kantansa, joka 
koskee tarvetta saada riittävä rahoitus EU:n metsätoimille sekä viljelijöiden ja 
metsätalouden harjoittajien palkitsemista näiden julkishyödykkeiden tarjoamisesta; 
katsoo, että puunkäytön yhteydessä on myös otettava huomioon varastointiin ja 
korvaamiseen liittyvät vaikutukset; korostaa, että näiden eurooppalaisten 
kannustinmekanismien ei pitäisi haitata puutuotteiden, paperin, sellun ja 
energiantuotannon markkinoiden asianmukaista toimintaa;

20. katsoo, että EU voi tukea, koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden toimia parhaita 
käytäntöjä koskevien ohjeiden kartoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa metsien sietokyky 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista, ja toteaa, että tällaiset ohjeet on sovitettava 
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metsänomistajien ja paikallisyhteisöjen tarpeisiin ja niiden on oltava kestävän 
metsäntalouden periaatteiden mukaisia; korostaa, että liiallinen sääntely vähentää 
puutuotteiden kilpailukykyä verrattuna uusiutumattomiin ja energiavaltaisiin 
materiaaleihin, kuten muoveihin, alumiiniin ja betoniin, ja tekee ilmastotavoitteiden 
saavuttamisesta vaikeampaa EU:lle;

21. katsoo, että on parannettava ja kannustettava metsänomistajien järjestöjen toimintaa, jotta 
harjoitettaisiin kestävää metsätaloutta, koska se on tärkein väline metsien tarjoamien 
monien hyödykkeiden ja palveluiden tarjonnan tasapainottamisessa ja koska se on samalla 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen perusta; katsoo että kaikkien tällaisten järjestöjen on 
myös edistettävä tällä hetkellä käyttämättömän puutavaran käyttömahdollisuuksia ja 
vahvistettava metsänomistajien neuvotteluvaltaa puutavaran myyntiketjussa; katsoo, että 
Euroopassa on kannustettava sellaisen metsänomistajajärjestöjen verkoston luomista, jolla 
edistetään tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja organisoidaan tarjontaa;

22. katsoo, että EU:n olisi tuettava kestävää metsätaloutta rahoittamalla sitä edistäviä 
metsätalouden toimia; katsoo, että olisi edistettävä metsätalouden alan elinten 
perustamista erityisesti alueilla, joilla pienet metsät ovat tärkeimmässä asemassa; katsoo, 
että tässä suhteessa erityistä huomiota olisi kiinnitettävä metsäyhtiöihin, joista useimmat 
ovat kooltaan pieniä tai keskisuuria ja joita on kannustettava nykyaikaistumaan ja 
muuttamaan rakennettaan, jotta ne voivat vastata ilmastonmuutoksesta aiheutuviin uusiin 
haasteisiin, vastustaa laitonta puunkorjausta ja vastata taloudelliseen kriisiin sekä 
kansainväliseen kilpailuun;

23. painottaa myös viljelijöiden keskeistä asemaa metsäpalojen estämisessä; pitää siksi 
tarpeellisena varmistaa, että maanviljely säilyy elinkelpoisena toimintana, jolloin hillitään 
tuotannon loppumista ja maaseudun autioitumista, millä olisi huomattavan vakavat 
seuraukset metsäpalotilanteen kannalta;

24. toteaa, että ilmastonmuutoksesta aiheutunut jatkuva kuivuus on johtanut viime vuosina 
metsäpalojen yleistymiseen tietyissä jäsenvaltioissa; muistuttaa metsäpaloihin liittyneistä 
ehdotuksistaan, joita se esitti jo lausunnossaan luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien estämisestä; muistuttaa eduista, joita tuovat eurooppalainen 
työryhmä ja taloudellisia ja sosiaalisia katastrofeja koskeva eurooppalainen tietokanta 
sekä tavallista suuremman riskin alueiden kartoittaminen; muistuttaa, että on tärkeää antaa 
metsittämis- ja uudelleenmetsittämishankkeissa etusija kotoperäisten lajien metsille, 
monia lajeja käsittäville metsille ja sekametsille; muistuttaa myös esittämistään 
ehdotuksista, jotka liittyvät Euroopan solidaarisuusrahaston entistä parempaan toimintaan 
ja tarpeeseen lisätä luonnonkatastrofeissa toimintakapasiteettia ja koordinointia yhteisön 
eri välineiden välillä;

25. kiinnittää huomiota saarten ja syrjäisimpien alueiden erityisen suuriin vaikeuksiin 
tulipalojen torjunnassa; pyytää varmistamaan näiden alueiden erityiskohtelun saatavilla 
olevien eri rahoitusvälineiden kautta, mukaan luettuna solidaarisuusrahasto;

26. korostaa, että ilmastonmuutoksen seurausten lievittämiseksi on tuettava 
metsäinvestointien taloudellista vakautta esimerkiksi vakuutusten avulla;

27. tukee EU:n tason toimenpiteitä, jotka liittyvät metsänseurantajärjestelmän kehittämiseen, 
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sellaisten metsiä koskevien tietojen antamiseen, jotka auttavat parantamaan metsänhoitoa, 
sekä elottoman ja elollisen luonnon uhkien rajat ylittävään seurantaan.
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