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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0154/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisesta metsästrategiasta – tie 
eteenpäin

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan toissijaisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) I osaston 
Euroopan unionin toimivallasta,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta ”Edistyminen EU:n metsästrategian täytäntöönpanossa – Uusi EU:n 
metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” (COM(2018)0811),

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Uusi EU:n 
metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta”1,

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi 
(COM(2019)0352),

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä ja uudesta metsiä koskevasta strategisesta kehyksestä 
(08609/2019),

– ottaa huomioon 30. lokakuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon 7. joulukuuta 2018 annetusta komission kertomuksesta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 

1 EUVL C 346, 21.9.2016, s. 17.
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aiheesta ”Edistyminen EU:n metsästrategian täytäntöönpanossa – Uusi EU:n 
metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta”,

– ottaa huomioon 10. ja 11. huhtikuuta 2019 laaditun alueiden komitean lausunnon EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon EU:n päivitetyn biotalousstrategian,

– ottaa huomioon 17. ja 18. joulukuuta 2018 pidetyn maatalous- ja kalastusneuvoston 
päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Puhdas 
maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” (COM(2018)0773),

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2018 annetun alueiden komitean lausunnon EU:n 
metsästrategian väliarvioinnista2,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian, mukaan lukien innovaatiounioni- ja 
resurssitehokas Eurooppa -aloitteet,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A9-
0154/2020),

A. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen I osastossa ei viitata EU:n yhteiseen 
metsäpolitiikkaan ja että vastuu metsistä on jäsenvaltioilla; katsoo näin ollen, että 
unionin toimielimillä ei ole toimivaltaa hyväksyä minkäänlaisia metsäalaa koskevia 
oikeudellisesti sitovia sääntöjä;

B. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 5 artiklassa määrätään, että 
”toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita” ja että 
”suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää 
sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi”;

C. pitää huolestuttavana komission pyrkimyksiä vaikuttaa jäsenmaiden yksinomaiseen 
toimivaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden 
edistämisen varjolla, mahdollisesti uusien pinta-alamääräisten suojelutavoitteiden 
muodossa, millä voi olla jopa kielteisiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia metsiään hyvin 
hoitavissa jäsenmaissa;

D. ottaa huomioon, että metsät ja koko metsäpohjainen arvoketju ovat olennaisen tärkeitä 
kiertobiotalouden jatkokehitykselle, koska ne tarjoavat työpaikkoja, varmistavat 

2 EUVL C 361, 5.10.2018, s. 5.
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taloudellisen hyvinvoinnin maaseutu- ja kaupunkialueilla, tarjoavat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä palveluja, tarjoavat terveyteen liittyviä 
etuja ja suojelevat luonnon monimuotoisuutta sekä vuoristoalueiden ja 
maaseutualueiden tulevaisuudennäkymiä minkä lisäksi biotalous parantaa unionin 
omavaraisuutta;

1. korostaa, että kestävän metsänhoidon määritelmästä sovittiin osana yleiseurooppalaista 
Forest Europe -prosessia; toteaa, että määritelmä on sisällytetty kansalliseen 
lainsäädäntöön ja jäsenvaltioissa käytössä oleviin vapaaehtoisiin järjestelmiin, 
esimerkiksi metsien sertifiointiin;

2. korostaa, että kestävän metsänhoidon edistäminen EU:ssa osana EU:n metsästrategiaa ja 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa toteutettuja maaseudun 
kehittämistoimenpiteitä on vaikuttanut myönteisesti EU:n metsien biologiseen 
monimuotoisuuteen ja lisännyt metsäalan ilmastohyötyjä; toteaa kuitenkin, että kestävää 
metsänhoitoa on edelleen vahvistettava tasapainoisella tavalla, jotta voidaan varmistaa, 
että metsät pystyvät paremmin sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin ja 
vähentämään luonnontuhojen riskejä ja vaikutuksia ja jotta voidaan turvata nykyisten ja 
tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyödyntää metsiä esimerkiksi niin, että 
metsänomistajien tavoitteet toteutuvat;

3. toteaa, että EU:n ei pitäisi säätää kriteerejä, jotka ovat päällekkäisiä kansallisen 
lainsäädännön ja lakia tiukempien vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien kanssa; 
katsoo, että lainsäädäntöä laajemmat monimuotoisuuskriteerit olisi jätettävä 
metsänomistajien ja puuta ostavan teollisuuden päätettäviksi ja markkinamekanismin 
ohjattaviksi; katsoo, että markkinamekanismi voi tuottaa nopeampia, hyväksyttävämpiä 
ja kauaskantoisempia tuloksia kuin sääntely; painottaa, että metsänomistajalla on 
kaikissa tilanteissa päätösvalta metsän käytössä kansallisen lain puitteissa;

4. panee merkille, että viime vuosikymmeninä EU:n metsävarat ovat kasvaneet 
metsäpeitteen ja -volyymin osalta ja että tällä hetkellä metsät ja muut puustoiset maat 
kattavat vähintään 43 prosenttia EU:n pinta-alasta; tähdentää, että metsäala työllistää 
EU:ssa suoraan ainakin 500 000 ja välillisesti 2,6 miljoonaa ihmistä ja että tämän 
työvoiman ja alan pitkän aikavälin kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvia 
toimia osaavan ja koulutetun työvoiman houkuttelemiseksi alalle; huomauttaa, että 
lähes 25 prosenttia EU:n kokonaismetsäalasta kuuluu Natura 2000 -verkostoon;

5. huomauttaa, että metsäpinta-ala unionissa on kasvamassa muun muassa 
metsänistutusten seurauksena ja että hoidettu talousmetsä paitsi sitoo hiiltä hoitamatonta 
metsää paremmin myös vähentää metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvia päästöjä ja 
ongelmia; toteaa, että kestävä talousmetsän hoito on mitä parhain ilmastoteko, josta 
tulisi palkita metsiään hyvin hoitavia maita;

6. muistuttaa, että metsät ja metsäala edistävät merkittävästi paikallisen kiertobiotalouden 
kehittämistä EU:ssa; painottaa, että vuonna 2010 biotalousmarkkinoiden arvoksi 
arvioitiin yli kaksi biljoonaa euroa ja että se tarjosi 20 miljoonaa työpaikkaa ja työllisti 
yhdeksän prosenttia EU:n kokonaistyövoimasta; toteaa, että jokainen biotalouden 
tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa investoitu euro 
tuottaa lisäarvoa;
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7. korostaa, että vuoteen 2030 ulottuvan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoisia tavoitteita (erityisesti EU:n kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteen kasvattamista 50–55 prosenttiin) olisi tarkasteltava uudelleen ja 
sen taloudellisia vaikutuksia EU:n metsäalan ja metsänomistajien kilpailukykyyn olisi 
arvioitava perusteellisesti nykyisen maailmanlaajuisen covid-19-pandemian 
kontekstissa;

8. tunnustaa metsien ja metsäalan ratkaisevan tärkeät ilmastohyödyt; painottaa, että on 
lisättävä hiilidioksidin sitomista metsiin, hiilen varastointia puupohjaisiin tuotteisiin 
sekä korvattava fossiilipohjaisia materiaaleja ja energiaa; panee kuitenkin merkille, että 
on tärkeää välttää puupohjaisten raaka-aineiden markkinoiden tarpeettomia vääristymiä 
bioenergian tukijärjestelmien osalta; korostaa, että olisi edistettävä puupohjaisten 
tuotteiden kiertokäyttöä resurssitehokkuuden edistämiseksi, jätteiden vähentämiseksi ja 
hiilen elinkaaren pidentämiseksi, jotta kiertobiotaloutta voidaan laajentaa;

9. huomauttaa, että nykyisen lainsäädännön mukaan, jossa sallitaan metsäalueiden 
perustaminen ilman hyväksyntää, metsänhoitajat eivät voi enää tehdä mitään 
metsävahinkojen tai laajojen hyönteisvahinkojen ehkäisemiseksi; katsoo, että kattavaa 
tuholaistorjuntaa olisi edistettävä ja helpotettava;

10. panee merkille metsien roolin virkistysarvojen ja metsiin liittyvän toiminnan 
tarjoamisessa, kuten muiden kuin puuhun liittyvien metsätuotteiden, esimerkiksi sienten 
ja marjojen, keräämisessä; panee merkille mahdollisuudet edistää biomassan 
poistamista laiduntamalla metsäpalojen ehkäisemiseksi, mutta toteaa myös, että 
luonnonvaraisten eläinten laiduntaminen vahingoittaa taimia, ja korostaa siksi, että 
laiduneläimiä on hoidettava kestävällä tavalla;

11. korostaa, että viljelijöiden ja metsästäjien osallistuminen metsäalueiden hyvään hoitoon 
ja erityisesti eläinten ja kasvien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen on 
ratkaisevan tärkeää;

12. katsoo, että unionin metsästrategiassa olisi keskityttävä EU:n metsäteollisuuden, 
biotalouden ja bioenergia-alan kilpailukyvyn tukemiseen ja edistämiseen; toteaa, että 
metsästrategiassa olisi erityisesti tavoiteltava EU:n omavaraisuutta puun suhteen, jolloin 
metsän peittämä alue kasvaisi ja vähennettäisiin siihen liittyviä ongelmia, kuten 
laittomia hakkuita, maan anastusta sekä ympäristöhyötyjen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemistä kolmansissa maissa;

13. katsoo, että metsien rooli ilmastopolitiikassa olisi nähtävä pääasiassa suhteessa 
biotalouteen ja että tavoitteena olisi oltava uusiutuvien polttoaineiden ja materiaalien 
käytön lisääminen eikä tavoitteiden asettaminen metsänielujen tai suojeltujen 
metsäalueiden koolle; katsoo että ennen kuin biotalouden koko potentiaali on 
hyödynnetty, EU:ssa ei ole tarvetta metsiä koskevalle lisäsääntelylle;

14. toteaa, että EU:n biotalouden kehitys riippuu muun muassa tekniikan ja markkinoiden 
kehityksestä, eurooppalaisesta ja kansainvälisestä poliittisesta kehyksestä ja EU:n 
metsien käytön kestävyydestä; toteaa, että joihinkin näistä tekijöistä on helpompi 
vaikuttaa kuin toisiin; kannattaa siksi tarpeettomien lainsäädännöllisten esteiden 
poistamista, alojen välisen yhteistyön edistämistä ja tutkimus- ja kehitysinvestointien 
edistämistä alan muutoksen helpottamiseksi;
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15. huomauttaa lisäksi, että EU:n energiapolitiikassa asetetut kunnianhimoiset tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden nostamisesta olisi huomioitava 
metsien tuottaman biomassan käytön edistämisessä;

16. korostaa metsien, metsäalan ja biotalouden ratkaisevaa roolia tavoitteiden 
saavuttamisessa; korostaa, että EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei 
ole koskaan mahdollista ilman monitoimisia, terveitä ja kestävästi hoidettuja metsiä ja 
elinkelpoista teollisuutta; kannustaa lisäksi toteuttamaan toimia metsäpeitteen 
ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi;

17. toteaa, että metsäpaloja voidaan ehkäistä huolehtimalla metsien kasvusta, vähentämällä 
kuolleen puun määrää ja kattavalla metsätieverkostolla; toteaa, että Pariisin 
sopimuksessa olisi tunnustettava, että metsäpaloja voidaan torjua hyvällä ja 
suunnitelmallisella talousmetsien hoidolla; katsoo, että hiililaskelmissa olisi palkittava 
maita, jotka ovat kyenneet torjumaan metsäpaloja;

18. korostaa, että vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle tarvitaan kunnianhimoisia, 
riippumattomia ja itsenäisiä kansallisia metsästrategioita, jotka eivät ole alisteisia 
millekään muulle alakohtaiselle strategialle; kehottaa perustamaan nämä strategiat 
kestävää metsänhoitoa koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan 
huomioon kaikki metsiin perustuvan arvoketjun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat; korostaa, että on kehitettävä koordinoitu ja johdonmukainen 
lähestymistapa metsiin, metsäalaan ja niiden tarjoamiin moniin palveluihin, sillä yhä 
useammat kansalliset ja EU:n politiikat vaikuttavat suoraan tai välillisesti metsiin ja 
niiden hoitoon;

19. pitää valitettavana, että tällaista koordinoitua ja johdonmukaista lähestymistapaa ei ole 
sovellettu myös EU:n kauppapolitiikkaan, mikä mahdollistaa sellaisten 
maataloustuotteiden, erityisesti valkuaiskasvien ja eläintuotteiden, laajamittaisen 
tuonnin, jotka ovat suoraan vastuussa metsäkadosta kolmansissa maissa;

20. katsoo, että EU:n metsästrategian olisi toimittava ainoastaan siltana kansallisten 
metsäpolitiikkojen välillä, jolloin tunnustettaisiin tarve kunnioittaa jäsenvaltioiden 
kansallista toimivaltaa;

21. korostaa näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä metsiin, metsäalaan ja sen 
arvoketjuihin liittyvissä EU:n toimissa ilman, että se johtaa järjestelmälliseen tietojen 
keruuseen EU:n tasolla;

22. korostaa, että on otettava huomioon metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet sekä 
digitalisoinnin ja tutkimus- ja innovointi-investointien merkitys; kiinnittää erityistä 
huomiota puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan rooliin fossiilipohjaisten 
vaihtoehtojen korvaamisessa esimerkiksi rakennus- ja tekstiiliteollisuuden kaltaisilla 
aloilla; pitää tärkeänä korostaa metsäalan terveyshyötyjä paitsi puhtaan ilman ja 
virkistyksen myös lääketeollisuuden raaka-aineiden ja varsinkin pandemioiden 
leviämistä rajoittavien hygieniatuotteiden osalta;

23. toteaa, että peltometsäviljely, puumaisen kasvillisuuden ja maatalouskasvien viljelyn 
ja/tai karjanhoidon yhdistäminen, voisi vähentää metsäpaloja etenkin Välimeren maissa; 
muistuttaa lisäksi laajan ja hyvin hoidetun metsätieverkoston sekä säännöllisen 
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metsähoidon merkityksestä metsäpalojen torjunnassa ja hallitsemisessa, jolloin hiiltä ei 
vapaudu turhissa metsäpaloissa aiheuttaen ilmastovaikutuksia; korostaa, että olisi 
lisättävä mahdollisuuksia laaja-alaisiin tuholaistorjuntoihin; korostaa tässä yhteydessä, 
että tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin tekemällä metsistä palautumiskykyisempiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin avulla, vaihtamalla tietoja ja tekemällä 
yhteistyötä luonnonkatastrofien torjuntakeinojen alalla;

24. tunnustaa biologisen monimuotoisuuden merkityksen sen varmistamisessa, että 
metsäekosysteemit säilyvät terveinä ja palautumiskykyisinä; toteaa silti, että 
luonnonvaraisiksi tunnustettujen alueiden hoitoon tarvitaan riittävästi taloudellisia 
resursseja; korostaa, että on tärkeää integroida luonnonsuojelu käytännöllisesti 
kestävään metsänhoitoon laajentamatta suojelualueita ja luomatta hallinnollisia ja 
taloudellisia lisärasitteita; kannattaa jäsenvaltiolähtöisiin aloitteisiin perustuvien 
verkostojen perustamista tätä tarkoitusta varten;

25. tähdentää, että unionin on osoitettava YMP:n määrärahoista riittävästi varoja metsäalaa 
koskevien toimien rahoittamiseen alan uusia odotuksia vastaavasti, mukaan lukien 
investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen, 
metsätieverkoston ylläpitoon, metsätalouden teknologiaan ja innovaatioihin, 
metsätuotteiden jalostukseen ja käyttöönottoon; korostaa tarvetta vähentää EU:n 
metsätaloustoimenpiteiden ja yleensäkin valtiontuen hallinnollista taakkaa esimerkiksi 
mahdollistamalla ryhmäpoikkeukset, jotta voidaan reagoida nopeasti metsäalan 
haasteisiin;

26. korostaa, että maailmanlaajuinen metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen ovat 
vakavia ongelmia; huomauttaa, että olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla puututaan 
EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja kestävän 
kehityksen vastaista toimintaa metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin tekijöihin etenkin 
maantieteellisten merkintöjen ja kestävyyssertifikaattien käytön avulla ja siten, että 
kielletään pääsy EU:n markkinoille niiltä tuotteilta, jotka eivät ole voimassa olevien 
normien mukaisia; korostaa, että on edistettävä EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan 
FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti tai muulla 
kuin kestävällä tavalla hankitun puun tuonti EU:n markkinoille, koska kyseessä on 
manner-Euroopan ja syrjäisimpien alueiden metsäalan kannalta epäreilu kilpailu;

27. katsoo, että on ehdottomasti ylläpidettävä metsien tietojärjestelmiä, joista kaikki 
toimivaltaiset kansalliset hallinnot vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen perustuvan, 
tasapainoisen tiedon ja sosioekonomisten indikaattoreiden merkitystä metsiin liittyvän 
politiikan kehittämisessä; kehottaa jakamaan tällaiset tiedot asianomaisten 
sidosryhmien, kuten metsästysseurojen tai maaseutuelinkeinopiirien, kanssa, jotta 
varmistetaan toteutettujen toimien tehokas koordinointi;

28. kehottaa komission pysyvää metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille keskeisen roolin 
metsäalan koordinoinnissa; pitää tärkeänä, että asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; vaatii komissiota työskentelemään parlamentin ja jäsenvaltioiden 
kanssa metsäalan koordinoinnissa;
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29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Or. en


