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

1. suhtautuu myönteisesti komission kantaan, jonka mukaisesti metsät olisi nähtävä tärkeänä 
ilmastokriisin ratkaisevana tekijänä; korostaa, että kestävä metsänhoito on ratkaisevan 
tärkeää EU:lle, jotta se voi saavuttaa ilmastotavoitteensa ja tuottaa tarvittavia 
ekosysteemipalveluita kuten biologista monimuotoisuutta;

2. korostaa, että Euroopan metsäaloitteissa olisi keskityttävä pikemminkin metsien 
ilmastonmuutokseen "sopeuttamiseen" kuin niiden "suojeluun" ja näin saattaa 
terminologia yhdenmukaiseksi sen kanssa, mitä yleisesti käytetään muissa 
ilmastonmuutosta koskevissa politiikoissa;

3. 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;

4. panee merkille standardien laatimista, parhaita käytäntöjä ja teknologian siirtoja koskevan 
maailmanlaajuisen yhteistyön merkityksen erityisesti REDD-järjestelmän puitteissa;

5. korostaa, että toissijaisuusperiaatetta on noudatettava ja paikallishallinnon ja kansallisten 
hallitusten rooli metsäpolitiikassa on otettava huomioon; katsoo, että Euroopan eri 
alueiden kohtaamien ilmastohaasteiden monimuotoisuuden sekä metsänomistukseen 
liittyvien erojen, ekosysteemeissä vallitsevien erilaisten tilanteiden ja unionin tavoitteiden 
vuoksi on olemassa vaara, että EU:n politiikka on liian laaja-alaista hyödyttääkseen 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

6. korostaa metsien tärkeää roolia alueiden kehittämisessä erityisesti maaseutualueilla, joilla 
metsäalan vaikutus talouskasvuun, työpaikkoihin ja vaurauteen on huomattava;

7. tunnustaa, että metsävarojen säilyttäminen tai lisääminen EU:ssa on useista syistä tärkeää;

8. kehottaa toteuttamaan lisää tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimia ilmastonmuutoksen 
vaaroista metsille ja metsäalalle sekä metsäteollisuuden, alueiden ja jäsenvaltioiden pitkän 
aikavälin suunnitelmille;

9. korostaa, että EU:ssa sekä EU:n ja jäsenvaltioiden välillä on tehostettava koordinointia ja 
tiedotusta, ja katsoo, että tämä voitaisiin osittain saada toteutettua, jos komissio keskittäisi 
kaikki metsiin liittyvät toimintansa yhteen yksikköön mieluiten yritystoiminnan tai 
maatalouden pääosastoissa.


