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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että kasvavat puut sitovat hiiltä ilmakehästä ja ovat merkittävä 
hiilivirtojen lähde ja nielu ja että koska Euroopan metsäpinta-ala laajenee, puiden 
biomassan sisältämän hiilimäärän arvioidaan kasvavan nykyään 116 miljoonan 
megatonnin vuosivauhdilla,

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) 
mukaan Euroopan unionin metsäpinta-alan pitkän aikavälin kasvusuuntaus on vakaa,

C. ottaa huomioon, että Euroopassa metsien ja muun metsämaan kokonaispinta-ala on 
177 miljoonaa hehtaaria eli ne kattavat 42 prosenttia sen maapinta-alasta,

D. ottaa huomioon, että Euroopan eri metsäalueiden luonnonoloissa on valtavaa 
moninaisuutta – ne vaihtelevat subarktisista välimerellisiin, Alppien oloista alankojen 
oloihin, ja joukossa on myös tulvatasanteita ja suistoja,

E. ottaa huomioon, että metsät tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 
metsänomistajille ja myötävaikuttavat merkittävästi talouskasvuun, työpaikkoihin ja 
vaurauteen,

F. ottaa huomioon, että vuonna 2005 metsäalan liikevaihto oli noin 380 miljardia euroa eli 
noin 9 prosenttia Euroopan BKT:stä,

G. ottaa huomioon, että kestävä metsänhoito, metsänsuojelu mukaan lukien, on ratkaisevan 
tärkeää metsien moninaisuuden, terveyden ja vastustuskykyisyyden säilyttämiseksi,

H. ottaa huomioon, että aktiivisesti ja kestävästi hoidetut metsät ovat tehokkaimpia keinoja 
varastoida ilmakehän hiilidioksidia,

I. ottaa huomioon, että metsäala on erityisen tärkeä maaseutualueilla ja että 
metsäteollisuusalojen 350 000 yritystä työllistävät noin 3 miljoonaa ihmistä eli 
8,6 prosenttia Euroopan koko tehdastyövoimasta,

1. suhtautuu myönteisesti komission kantaan, jonka mukaisesti metsät olisi nähtävä yhtenä 
tärkeimmistä välineistä, jolla jarrutetaan ilmastonmuutosta edistäviä tekijöitä esimerkiksi 
sitomalla ilmakehän hiilidioksidia; korostaa, että kestävä metsänhoito, muun muassa 
metsien suojelu ja kunnostaminen Euroopassa vallitseviin erilaisiin olosuhteisiin 
mukautetulla tavalla, on ratkaisevan tärkeää EU:lle, jotta se voi saavuttaa 
ilmastotavoitteensa ja suojella metsien biologista monimuotoisuutta, joka tuottaa lukuisia 
yhteiskunnan kannalta olennaisia ekosysteemipalveluja (puutavaran tarjoaminen sen 
käyttäjille sekä hiilen varastointiin liittyvät palvelut ja luonnonkatastrofeilta suojeleminen) 
ja kulttuuripalveluja (kestävän matkailun muodossa);
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2. katsoo, että tarmokas ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikka on täysin sopusoinnussa sen 
kanssa, että metsäteollisuutta edelleen kehitetään tärkeänä eurooppalaisena 
teollisuudenalana; katsoo, että metsäteollisuuden kehittämistä olisi jatkettava, jotta se 
tulevaisuudessakin edistäisi kestävän talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomista sekä 
ilmastonmuutoksen torjumista;

3. huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa metsäala perustuu jo vakaasti kestävyyden 
periaatteelle, kun taas toisissa jäsenvaltioissa kestävyysperiaatteita ei ole yhtä suuressa 
määrin yhdistetty metsätalouteen; pitää kiinni siitä, että EU:n on varmistettava, että 
jokainen jäsenvaltio auttaa panemaan kestävän metsätalouden (SFM) todella täytäntöön; 
huomauttaa, että EU voisi perustaa tietokeskuksen toimittamaan tarvittavia tietoja 
jäsenvaltioille;

4. korostaa, että Euroopan metsäaloitteissa olisi keskityttävä sekä metsien sopeuttamiseen 
ilmastonmuutokseen että niiden suojelun seurantaan ja parantamiseen, erityisesti kun 
kyseessä ovat esimerkiksi korkealuokkaiset elinympäristöt;

5. ottaa huomioon metsätiedon Euroopan laajuisen koordinoinnin sekä ilmastonmuutokseen 
mukautumista, sen lieventämistä koskevien tavoitteiden sekä energiatavoitteiden ja 
monitoiminnallista ja kestävää metsänhoitoa koskevien parhaiden käytäntöjen valvonnan 
potentiaalisen lisäarvon erityisesti kun etsitään vastuksia luonteeltaan rajat ylittäviin 
haasteisiin;

6. vaatii koheesion lisäämistä erilaisten EU:n toimintalinjojen välillä, esimerkiksi maa- ja 
metsätalouspolitiikan ja uusiutuvaa energiaa, biologista monimuotoisuutta ja muita 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä koskevien politiikkojen välillä sekä teollisuus- ja 
tutkimuspolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian välillä;

7. korostaa tarvetta lisätä metsäalan kilpailukykyä investoimalla innovointiin, tutkimukseen 
ja tuotetun tiedon levitysjärjestelmien kehittämiseen;

8. huomauttaa, että Euroopan metsien suurimpiin haasteisiin kuuluvat metsäpalot, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja siitä seuraava metsien sietokyvyn 
väheneminen ja haitallisten vieraslajien, loisten ja tuholaisten sekä muiden metsätautien 
aiheuttamat vahingot; toteaa, että EU:n olisi ryhdyttävä selvittämään näitä haasteita 
yhteistyö- ja tiedotusaloitteilla;

9. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueellisia viranomaisia vahvistamaan merkittävästi 
metsien roolia tulvilta, maanvyörymiltä, maastopaloilta, biologisen monimuotoisuuden 
vähentymiseltä ja äärimmäisiltä sääkatastrofeilta suojautumisessa sekä ottamaan 
samanaikaisesti tulvasuojelunäkökohdat huomioon tietojärjestelmien kehittämisessä ja 
metsiä koskevien rahoitustukijärjestelmien laatimisessa; 

10. panee merkille standardien laatimista, parhaita käytäntöjä ja teknologian ja tieteellisen 
osaamisen siirtoa koskevan maailmanlaajuisen yhteistyön merkityksen niin hallinnon kuin 
tutkimuksen tasolla, erityisesti REDD-järjestelmän puitteissa; huomauttaa lisäksi, ettei 
REDD-järjestelmän hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen ole mahdollista ilman 
aktiivista yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa; korostaa GMES-ohjelman 
merkitystä metsäalueiden kartoittamisessa, valvonnassa ja rekisteröinnissä Euroopan 
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tasolla ja kansainvälisesti sekä sen panoksen tärkeyttä, jonka näin kerätty tieto voi antaa 
ilmastonmuutosta koskeviin YK:n neuvotteluihin;

11. korostaa kestävän metsänhoidon tarvetta sekä metsien tuottavien ja suojelevien 
toimintojen ja yleisen elinkelpoisuuden säilyttämisen tarvetta; painottaa tarvetta vahvistaa 
EU:n metsien kykyä kestää ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä;

12. korostaa, että metsäpolitiikan erilaiset haasteet eri puolilla EU:ta on otettava huomioon; 
panee erityisesti merkille erilaiset ekosysteemit, erot metsien omistusrakenteessa ja 
ilmastohaasteiden moninaisuuden Euroopan eri osissa; korostaa tarvetta suorittaa 
mittauksia ja seurantaa asianmukaisella tasolla – paikallisella, alueellisella, jäsenvaltion 
tai EU:n tasolla; 

13. kehottaa välttämään metsävarojen rajoittamatonta kaupallista hyödyntämistä, joka usein 
johtaa niiden peruuttamattomaan tuhoutumiseen, erityisesti luonnonmetsien kohdalla;

14. korostaa metsien tärkeää roolia kansantalouksissa, erityisesti aluekehityksessä ja varsinkin 
maaseutualueilla, joilla metsäalan vaikutus talouskasvuun, työpaikkoihin, vaurauteen, 
kilpailukykyyn ja alueiden vetovoimaan on huomattava;

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

16. huomauttaa, että metsäala on luonnollinen osa yhdennettyä maaseutu- ja aluepolitiikkaa, 
mikä olisi otettava huomioon keskusteltaessa YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2013 
jälkeen, ja että on myös tarpeen määrittää metsäalaan liittyvien toimenpiteiden tarve;

17. myöntää, että monissa tapauksissa tuulipuistot voidaan perustaa metsäalueille; katsoo, että 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien hankkeiden ja metsänsuojelun yhteydessä 
toteutettavat toimet ovat toisiaan täydentäviä eivätkä keskenään ristiriitaisia;

18. tunnustaa, että metsävarojen säilyttäminen tai lisääminen EU:ssa on tärkeää, erityisesti 
jäsenvaltioissa, jotka kärsivät enemmän äärimmäisistä sääolosuhteista ja 
ilmastonmuutoksesta, koska metsiin ja metsäalueisiin liittyy merkittäviä 
sosiaalistaloudellisia ja ympäristöhyötyjä; katsoo myös, että metsien suojelutoimissa olisi 
keskityttävä ennaltaehkäisyyn ja sopeutumiseen siten, etteivät metsät menetä 
tuotannollisia, ekologisia ja sosiaalisia toimintojaan;

19. katsoo, että puuraaka-aineet voivat olla vähän energiaa kuluttavia korvikkeita 
energiavaltaisille materiaaleille kuten metalliseoksille, muoveille ja betonille, joita 
käytetään runsaasti rakentamisessa ja muilla aloilla; huomauttaa liiallisen sääntelyn 
riskistä, joka vähentäisi puutuotteiden kilpailukykyä suhteessa näihin uusiutumattomiin 
materiaaleihin; 

20. korostaa tarvetta kohdistaa huomiota raaka- ja teollisuustuotteiden toimitusketjuun 
laillisen kaupan ja metsänsuojelun turvaamiseksi, korostaa, että toimitusketjun hallinta 
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voisi edistää tasavertaisempien toimintaolosuhteiden luomista, jossa sidosryhmien
osallistuminen ja yhteistyö esittävät erittäin tärkeää osaa;

21. pyytää olemaan valppaana ja seuraamaan tiiviisti metsävaroja sen varmistamiseksi, 
etteivät bioenergiastrategiat tai biomassan keruun lisäykset johda metsien hiilen 
varastointikyvyn ehtymiseen ja vaikuta kielteisesti ilmastonmuutostavoitteiden 
saavuttamiseen;

22. korostaa metsäalueiden kiistämätöntä merkitystä yleiselle turvallisuudelle, sillä ne 
suojelevat ihmisten elinympäristöjä luonnonilmiöiden kielteisiltä vaikutuksilta;

23. korostaa sen tärkeyttä, että yritykset tunnustavat biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen ja metsänsuojeluun osallistumisestaan koituvat uskottavuus- ja 
julkisuushyödyt sekä muut taloudelliset hyödyt;

24. korostaa tarvetta vahvistaa viestintä- ja tiedotuspolitiikkaa, jotta varmistetaan, että 
metsänhoito on kestävää, sopeudutaan ilmastonmuutokseen, annetaan yleisölle tietoja ja 
edistetään kestävällä tavalla hankitun puun käyttöä; 

25. panee merkille parhaiden käytäntöjen vaihtamisen tärkeyden, mitä tulee tapoihin, joilla 
yritykset ja teollisuudenalat voivat edistää biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita elinkaariajattelulla, ja siihen, miten ne voivat kytkeä biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja tulojen tuottamisen toisiinsa; 

26. toteaa, että EU:lla on metsätalousalalla kiistaton asiantuntemus, joka on kertynyt 
pitkäaikaisten perinteiden synnyttämien metsätalouskäytäntöjen myötä; kehottaa kuitenkin 
toteuttamaan lisää tutkimus-, koulutus-, viestintä- ja tiedotustoimia ilmastonmuutoksen 
vaaroista metsille ja metsäalalle sekä laatimaan alueviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
pitkän aikavälin suunnitelmia tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja komission kanssa; 
katsoo, että on yhä tarpeen tehdä tutkimuksia erityyppisten metsien hiilidioksidin 
sitomisesta; 

27. kehottaa toteuttamaan lisää tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimia ilmastonmuutoksen 
vaaroista metsille ja metsäalalle sekä laatimaan metsäteollisuuden, alueiden ja 
jäsenvaltioiden pitkän aikavälin suunnitelmia; korostaa tarvetta sovittaa paremmin yhteen
eurooppalaiset ja kansalliset tutkimusohjelmat, jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
metsille ja metsäalalle aiheuttamia riskejä; pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
perustaa internetsivusto, jolla on saatavissa digitaalinen kartoitus metsäalueista ja niiden 
sallituista käyttötarkoituksista, Natura-alueista ja harvinaisista ekosysteemeistä, jotta 
valtionhallinnon yksiköille, kansalaisille ja yrityksille tarjotaan paremmin tietoja;

28. korostaa, että metsien sopeutumiskyvyllä voi olla myönteinen vaikutus
metsäkokonaisuuksiin ja metsäteollisuuteen maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosvaikutuksen yhteydessä; pyytää näin ollen myöntämään lisää 
rahoitustukea sopeutumiskykyä koskevaan tutkimukseen;

29. korostaa, että EU:ssa sekä EU:n ja jäsenvaltioiden välillä on tehostettava koordinointia ja 
tiedotusta; katsoo, että yksi keino tämän toteuttamiseen olisi se, että jokin komission 
yksikkö omaksuisi aktiivisen koordinoijan roolin kaikissa metsiin liittyvissä unionin 
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toiminnoissa; pyytää komissiota tutkimaan tällaisen tehtävän perustamista jonkin 
pääosaston sisälle ja esittämään asiaa koskevia ehdotuksia;

30. korostaa tarvetta laatia maailmanlaajuisten ja EU:n metsänhoitotavoitteiden edistämiseen 
tarkoitettujen rahoitusvälineiden strategia, johon liittyy myös parhaiden käytäntöjen vaihto 
jäsenvaltioiden välillä; pyytää komissiota esittämään asiaa koskevan tutkimuksen ennen 
vuoden 2011 loppua;

31. katsoo, että metsävarojen teollinen hyödyntäminen puun toimittamiseksi raaka-aineeksi 
kemianteollisuudelle tai puolijalosteeksi rakennusmateriaalien tuotantoon olisi rajoitettava 
pääasiassa istutusmetsiin; varoittaa jäsenvaltioiden luonnonvarojen, muun muassa 
metsien, yksityistämisen kielteisistä vaikutuksista;

32. pyytää komissiota laatimaan ja seuraamaan metsiin ja niiden toimintoihin liittyviä 
indikaattoreita Euroopan ja kansallisella tasolla (esimerkiksi metsäpinta-ala, 
uusiutumiskyky, maaperän vedenpidätyskyky, eroosioaste, metsitysalueet, jne.);

33. huomauttaa, että kuivilla alueilla ja aavikoitumisuhan alaisilla alueilla metsittäminen 
tuottavilla lajeilla hyödyttää asukkaita ja turvaa heidän osallistumisensa suojelu- ja 
palontorjuntatehtäviin;

34. myöntää, että Välimeren maissa metsät ovat erityisen tärkeitä, koska ne voivat alentaa 
lämpötilaa ja tasapainottaa veden kiertokulkua; katsoo näin ollen, että ennen metsittämistä 
olisi laadittava tieteellisiä tutkimuksia niiden lajien ja paikkojen määrittämiseksi, jotka 
parhaiten sopivat maaperänsuojeluun ja sadeveden keruuseen;

35. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan työtään laittoman puunkorjuun ja näin 
saadun puutavaran kaupan lopettamiseksi, koska siten ne edistävät metsäkadon torjumista, 
metsien tilan heikkenemistä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä;

36. katsoo, että kun otetaan huomioon peltometsätalouden puiden merkitys hiilidioksidin 
varastoinnissa, niitä olisi tarkasteltava samalla tavalla kuin kaikkia ei-tuotannollisia 
perinteisiä metsämaita suhteessa ilmastonmuutoksen torjumiseen.
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