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Tarkistus 20
Hildegard Bentele
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että noin 80 prosenttia 
maapallon metsäkadosta johtuu 
maatalouteen käytettävien maa-alueiden 
laajenemisesta1; painottaa tässä yhteydessä, 
että heinäkuussa 2019 annetussa komission 
tiedonannossa EU:n toimien tehostamisesta 
maailman metsien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi todetaan, että 
palmuöljyn, lihan, soijan, kaakaon, 
maissin, puutavaran ja kumin, myös 
jalostettuina tuotteina tai palveluina, 
kaltaisten tuotteiden kysyntä unionissa on 
merkittävä metsäkadon, metsien tilan 
heikkenemisen, ekosysteemien 
tuhoutumisen ja niihin liittyvien 
ihmisoikeusrikkomusten aiheuttaja 
kaikkialla maailmassa ja sen osuus kaikesta 
loppukulutuksen aiheuttamasta 
metsäkadosta on noin kymmenen 
prosenttia25; toteaa lisäksi, että muiden 
hyödykkeiden, kuten puuvillan, kahvin, 
sokeriruo’on, rapsin ja mangrovesoilta 
peräisin olevan katkaravun, kulutus 
EU:ssa edistää myös maailmanlaajuista 
metsäkatoa;

1. 1. korostaa, että noin 80 prosenttia 
maapallon metsäkadosta johtuu 
maatalouteen käytettävien maa-alueiden 
laajenemisesta1; painottaa tässä yhteydessä, 
että heinäkuussa 2019 annetussa komission 
tiedonannossa EU:n toimien tehostamisesta 
maailman metsien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi todetaan, että metsille ja 
niiden ekosysteemeille1a riskin 
aiheuttavien palmuöljyn, lihan, soijan, 
kaakaon, maissin ja kumin, myös 
jalostettuina tuotteina tai palveluina, 
kaltaisten tuotteiden kysyntä unionissa voi 
olla merkittävä metsäkadon ja niihin 
liittyvien ihmisoikeusrikkomusten 
aiheuttaja kaikkialla maailmassa ja sen 
osuus kaikesta loppukulutuksen 
aiheuttamasta metsäkadosta on noin 
kymmenen prosenttia;

_________________
25 FAO. 2016. State of the World’s Forests 
2016. Forests and agriculture: land-use 
challenges and opportunities. Rooma, 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf.
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että aarniometsät ovat 
korvaamattomia ja niiden menettämistä ei 
voida korvata millään uudella metsiin 
perustuvalla lähestymistavalla; toteaa, että 
metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen 
pysäyttäminen yhdistettynä olemassa 
olevien metsien suojeluun, kestävään 
ennallistamiseen, metsittämiseen ja 
uudelleenmetsittämiseen siten, että niiden 
kyky hiilen varastointiin ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun 
maksimoidaan, voi tarjota elinkeinoja, 
lisätä paikallisyhteisöjen tuloja ja tarjota 
mahdollisuuksia taloudelliseen 
kehitykseen; pitää siksi tärkeänä 
agroekologian ja kestävän 
maataloustuotannon maailmanlaajuista 
edistämistä maailmanlaajuisella, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumista, luonnollisista 
häiriöistä selviytymistä ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä;

7. korostaa, että aarniometsät ovat 
korvaamattomia ja niiden menettämistä ei 
voida korvata millään uudella metsiin 
perustuvalla lähestymistavalla; toteaa, että 
metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen 
pysäyttäminen yhdistettynä kestävään 
metsänhoitoon siten, että niiden kyky 
hiilen varastointiin ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun 
maksimoidaan, voi tarjota elinkeinoja, 
lisätä paikallisyhteisöjen tuloja ja tarjota 
mahdollisuuksia taloudelliseen 
kehitykseen; pitää siksi tärkeänä 
agroekologian ja kestävän 
maataloustuotannon maailmanlaajuista 
edistämistä maailmanlaajuisella, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumista, luonnollisista 
häiriöistä selviytymistä ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä;
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9 kohta
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9. painottaa, että metsäkadon 
aiheuttajia on myös varsinaisen metsäalan 
ulkopuolella ja ne liittyvät monenlaisiin 
kysymyksiin, kuten maaoikeuksiin, 
heikkoon hallintoon ja lainvalvontaan, 
alkuperäiskansojen oikeuksien suojeluun, 
ilmastonmuutokseen, demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja poliittiseen vapauteen, 
hyödykkeiden kulutustasoon, suureen 
riippuvuuteen tuontirehusta, 
maatalouspolitiikkaan sekä hyödykkeiden 
kestävän ja laillisen tuotannon edistämistä 
koskevan julkisen politiikan puuttumiseen 
ja laillisia ja kestäviä hyödykkeitä 
koskevien kannustimien puutteeseen; 
panee merkille alkuperäiskansoihin 
kuuluvien naisten ja naispuolisten 
viljelijöiden keskeisen aseman metsien 
ekosysteemien suojelussa; kehottaa 
komissiota tehostamaan pyrkimyksiään 
metsäkadon torjumiseksi 
kokonaisvaltaisesti johdonmukaisen ja 
oikeudellisesti sitovan poliittisen kehyksen 
avulla ja varmistamaan ekosysteemien 
suojelun; katsoo, että sukupuolten tasa-
arvo metsäalan koulutuksessa on metsien 
kestävän hoidon kannalta avainasemassa, 
mikä olisi otettava huomioon unionin 
toimintalinjoissa;

9. painottaa, että metsäkadon 
aiheuttajia on myös varsinaisen metsäalan 
ulkopuolella ja ne liittyvät monenlaisiin 
kysymyksiin, kuten maaoikeuksiin, 
heikkoon hallintoon ja lainvalvontaan, 
alkuperäiskansojen oikeuksien suojeluun, 
ilmastonmuutokseen, demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja poliittiseen vapauteen, 
hyödykkeiden kulutustasoon, suureen 
riippuvuuteen tuontirehusta, 
maatalouspolitiikkaan sekä hyödykkeiden 
kestävän ja laillisen tuotannon edistämistä 
koskevan julkisen politiikan puuttumiseen 
ja laillisia ja kestäviä hyödykkeitä 
koskevien kannustimien 
puutteeseen; panee merkille 
alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten ja 
naispuolisten viljelijöiden keskeisen 
aseman metsien ekosysteemien suojelussa; 
kehottaa komissiota tehostamaan 
pyrkimyksiään metsäkadon torjumiseksi 
kokonaisvaltaisesti johdonmukaisen ja 
oikeudellisesti sitovan poliittisen kehyksen 
avulla; katsoo, että sukupuolten tasa-arvo 
metsäalan koulutuksessa on metsien 
kestävän hoidon kannalta avainasemassa, 
mikä olisi otettava huomioon EU:n 
toimintalinjoissa;
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11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. huomauttaa, että Euroopan 
parlamentti on hyväksynyt joulukuun 2015 
jälkeen 40 muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen tuontia 
koskevaa vastustavaa kantaa, joista 
11 koski muuntogeenisen soijan tuontia; 
muistuttaa, että yksi syy vastustaa kyseistä 
tuontia oli soijan viljelyyn liittyvä 
metsäkato Brasilian ja Argentiinan 
kaltaisissa maissa, joissa soija on lähes 
yksinomaan muuntogeenistä torjunta-
aineiden käyttöä varten; huomauttaa, että 
EU:n eri jäsenvaltioista tulevien 
tutkijoiden äskettäin tekemässä 
vertaisarvioidussa tieteellisessä 
tutkimuksessa todettiin, että unionin 
hiilijalanjälki on maailman suurin 
Brasiliasta tulevan soijatuonnin vuoksi ja 
että se on 13,8 prosenttia suurempi kuin 
maailman suurimman soijantuojan 
Kiinan; toteaa. että unionin suuri 
hiilijalanjälki johtuu sen osuudesta 
tuontiin liittyvän metsäkadon 
aiheuttamista päästöistä27; toteaa lisäksi, 
että komission mukaan soija on 
historiallisesti ollut unionin merkittävin 
maailmanlaajuista metsäkatoa ja siihen 
liittyviä päästöjä aiheuttava tekijä, ja sen 
osuus kaikesta unionin tuonnin epäsuorasti 
aiheuttamasta metsäkadosta on lähes 
puolet28;

11. huomauttaa, että Euroopan 
parlamentti on hyväksynyt joulukuun 2015 
jälkeen 40 muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen tuontia 
koskevaa vastustavaa kantaa, joista 
11 koski muuntogeenisen soijan tuontia; 
muistuttaa, että yksi syy vastustaa kyseistä 
tuontia oli soijan viljelyyn liittyvä 
metsäkato Brasilian ja Argentiinan 
kaltaisissa maissa, joissa soija on lähes 
yksinomaan muuntogeenistä torjunta-
aineiden käyttöä varten;   toteaa lisäksi, 
että komission mukaan soija on 
historiallisesti ollut unionin merkittävin 
maailmanlaajuista metsäkatoa ja siihen 
liittyviä päästöjä aiheuttava tekijä, ja sen 
osuus kaikesta unionin tuonnin epäsuorasti 
aiheuttamasta metsäkadosta on lähes 
puolet28;

_________________ _________________
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27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports. Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623
28 Komission tekninen raportti - 2013 - 
063, ”The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation”, komission 
ympäristöasioiden pääosaston rahoittama 
tutkimus, jonka toteutuksesta vastasivat 
VITO, IIASA, HIVA ja IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23-24.

28 Komission tekninen raportti - 2013 - 
063, ”The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation”, komission 
ympäristöasioiden pääosaston rahoittama 
tutkimus, jonka toteutuksesta vastasivat 
VITO, IIASA, HIVA ja IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23-24.
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14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
yritykset ovat yhä tietoisempia 
maailmanlaajuisen metsäkadon, metsien 
tilan heikkenemisen ja ekosysteemien 
tuhoutumisen aiheuttamasta ongelmasta, 
yritysten toiminnan tarpeesta ja vastaavista 
sitoumuksista sekä lisääntyvistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kestäviä 
toimitusketjuja koskevia avoimia, 
johdonmukaisia, yhtenäisiä, vakaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia vaatimuksia, 
mukaan lukien metsän kannalta 
riskialttiiden hyödykkeiden kysynnän 
väheneminen; panee merkille, että jotkut 
toimijat ovat hyväksyneet vuonna 2014 
annetun metsiä koskevan New Yorkin 
julkilausuman ja ryhtyneet toimiin 
metsäkadon torjumiseksi, mutta 
valitettavasti ne eivät useinkaan ole 
riittävän kunnianhimoisia, kattavat vain 
osia toimitusketjusta eikä niitä ole 
suunniteltu käsittelemään monia toisiinsa 
liittyviä metsäkatoa edistäviä tekijöitä29, 
joten ne eivät vastaa kestävyyttä koskeviin 
väitteisiinsä ja ilmoitettuihin 
sitoumuksiinsa; korostaa tässä 
yhteydessä, että yritysten vapaaehtoiset 
metsäkadon torjuntaa koskevat 
sitoumukset eivät ole vielä riittäneet 
pysäyttämään maailmanlaajuista 
metsäkatoa;

14. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
yritykset ovat yhä tietoisempia 
maailmanlaajuisen metsäkadon, metsien 
tilan heikkenemisen ja ekosysteemien 
tuhoutumisen aiheuttamasta ongelmasta, 
yritysten toiminnan tarpeesta ja vastaavista 
sitoumuksista sekä lisääntyvistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kestäviä 
toimitusketjuja koskevia avoimia, 
johdonmukaisia, yhtenäisiä, vakaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia vaatimuksia, 
mukaan lukien metsän kannalta 
riskialttiiden hyödykkeiden kysynnän 
väheneminen; panee merkille, että jotkut 
toimijat ovat hyväksyneet vuonna 2014 
annetun metsiä koskevan New Yorkin 
julkilausuman ja ryhtyneet toimiin 
metsäkadon torjumiseksi;

_________________
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29 Five year Assessment Report on the 
New York Declaration “Protecting and 
restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress”, 
syyskuu 2019 
https://forestdeclaration.org/images/uploa
ds/resource/2019NYDFReport.pdf.
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15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että kolmansien 
osapuolten sertifiointijärjestelmillä on ollut 
tärkeä merkitys yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan saattamisessa 
yhteen, jotta metsäkatoon liittyvästä 
ongelmasta on saatu yhteinen käsitys; 
toteaa kuitenkin, että vaikka kolmansien 
osapuolten vapaaehtoisilla 
sertifiointijärjestelmillä on osaltaan 
edistetty hyviä käytäntöjä, pelkästään 
niillä ei voida pysäyttää 
maailmanlaajuista metsäkatoa ja 
ekosysteemien tilan heikkenemistä ja 
kääntää niiden suuntaa ja niiden olisi 
vain täydennettävä sitovia toimenpiteitä; 
toteaa, että kolmansien osapuolten 
vapaaehtoinen sertifiointi voi olla 
apuväline metsäkatoon liittyvien riskien 
arvioimiseksi ja lieventämiseksi, kun 
sertifiointi on suunniteltu ja pantu 
täytäntöön täysimääräisesti ottaen 
huomioon tarkkaan määritellyt, 
mitattavissa olevat ja kunnianhimoiset 
kestävyyskriteerit, joihin se perustuu, 
sertifiointi- ja akkreditointiprosessin 
kestävyys, riippumaton seuranta ja 
riippumattomat vaatimusten 
noudattamista varmistavat mekanismit, 
mahdollisuudet seurata toimitusketjua 
sekä aarniometsien ja muiden 
luonnontilaisten metsien suojelemista ja 
kestävän metsänhoidon edistämistä 
koskevat järkevät vaatimukset;

15. huomauttaa, että kolmansien 
osapuolten sertifiointijärjestelmillä on 
tärkeä merkitys yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan saattamisessa 
yhteen, jotta metsäkatoon liittyvästä 
ongelmasta saadaan yhteinen käsitys ja 
että ne täydentävät ja varmistavat 
tuotteiden alkuperän tunnistamisen sekä 
asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmien riskinarviointi- ja 
hillitsemiskomponenttien tunnistamisen 
edellyttäen, että nämä järjestelmät ovat 
riittäviä niiden kestävyyskriteerien 
soveltamisalan osalta, joilla suojellaan 
metsiä ja niiden ekosysteemejä, ja että ne 
täyttävät riittävän avoimuuden, 
puolueettomuuden ja luotettavuuden 
tason.
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16. toteaa, että pelkät kolmansien 
osapuolten sertifioinnit ja merkinnät eivät 
ole riittävän tehokkaita estämään metsää 
ja ekosysteemejä vaarantavien 
hyödykkeiden ja tuotteiden tuloa unionin 
sisämarkkinoille; painottaa siksi, että 
kolmansien osapuolten sertifioinnilla 
voidaan ainoastaan täydentää mutta ei 
korvata toimijoiden asianmukaista 
huolellisuutta koskevien pakollisten 
perusteellisten menettelyjen toteuttamista, 
joilla myös varmistetaan heidän SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa esitetyn 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukainen 
ympäristövastuunsa;

16. Pyytää komissiota vahvistamaan 
sertifiointijärjestelmien 
vähimmäisvaatimukset ja varmentamaan 
järjestelmät ja korostaa, että EU:n 
tunnustamien sertifiointijärjestelmien 
hyväksyminen alan standardiksi toisi 
turvaa tuottajille, vähittäismyyjille, 
yrityksille ja kuluttajille; Kolmansien 
osapuolten järjestelmien täytäntöönpano 
ja yhteensopivuus olisi otettava huomioon 
vastuujärjestelmiä suunniteltaessa.

Or. en
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19 kohta
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19. toteaa, että käytössä ei ole tällä 
hetkellä sääntöjä, joilla kiellettäisiin 
metsien tuhoamiseen osaltaan vaikuttavien 
tuotteiden asettaminen unionin 
markkinoille; huomauttaa, että jopa 
alkuperämaan lainsäädännön mukaisesti 
laillisesti hakattu puutavara voi edistää 
metsäkatoa ja että sillä voi silti olla vapaa 
pääsy unionin markkinoille; toteaa tämän 
vuoksi, että monien metsille ja 
ekosysteemeille riskejä aiheuttavien 
hyödykkeiden kuluttajilla ei ole unionissa 
takeita siitä, että tuotteet eivät ole osaltaan 
edistäneet metsäkatoa, ja että kuluttajat 
näin syyttään, haluamattaan ja 
tietämättään edistävät metsäkatoa;

19. toteaa, että käytössä ei ole tällä 
hetkellä sääntöjä, joilla kiellettäisiin 
metsien tuhoamiseen osaltaan vaikuttavien 
tuotteiden asettaminen unionin 
markkinoille;
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24. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo puuttua maailmanlaajuiseen 
metsäkatoon ja metsien tilan 
heikkenemiseen, mutta pyytää sitä 
noudattamaan politiikkaa koskevaa 
kunnianhimoisempaa lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen 
EU:n oikeudelliseksi kehykseksi yhdessä 
vaikutustenarvioinnin kanssa, joka 
perustuu pakollista asianmukaista 
huolellisuutta koskeviin vaatimuksiin ja 
raportointi-, julkistamis- ja kolmansien 
osapuolten osallistumista koskeviin 
vaatimuksiin sekä vastuisiin ja 
seuraamuksiin, joita määrätään 
velvoitteiden rikkomisen johdosta kaikille 
yrityksille, jotka saattavat ensimmäistä 
kertaa unionin markkinoille hyödykkeitä, 
jotka aiheuttavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille, ja näistä hyödykkeistä 
saatuja tuotteita, sekä oikeussuojakeinojen 
saatavuuteen näiden velvoitteiden 
rikkomisen uhreille; toteaa, että unionin 
markkinoilla toimiville 
elinkeinonharjoittajille olisi asetettava 
jäljitettävyysvelvoitteita, erityisesti mitä 
tulee hyödykkeiden ja niistä saatavien 
tuotteiden alkuperän tunnistamiseen niiden 
unionin sisämarkkinoille saattamisen 
hetkellä, jotta varmistetaan kestävät ja 
metsäkatoa aiheuttamattomat arvoketjut, 
kuten tämän päätöslauselman liitteessä 
todetaan; painottaa, että samaa 

24. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo puuttua maailmanlaajuiseen 
metsäkatoon ja metsien tilan 
heikkenemiseen, mutta pyytää sitä 
noudattamaan politiikkaa koskevaa tiukkaa 
lähestymistapaa; kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksen EU:n 
oikeudelliseksi kehykseksi, jonka vaikutus 
on arvioitu ja joka perustuu pakollista 
asianmukaista huolellisuutta koskeviin 
vaatimuksiin ja raportointi-, julkistamis- ja 
kolmansien osapuolten osallistumista 
koskeviin vaatimuksiin sekä vastuisiin 
menettelykonseptin mukaan ja 
seuraamuksiin, joita määrätään 
velvoitteiden rikkomisen johdosta kaikille 
yrityksille, jotka saattavat ensimmäistä 
kertaa unionin markkinoille hyödykkeitä, 
jotka aiheuttavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille, ja näistä hyödykkeistä 
saatuja tuotteita, sekä oikeussuojakeinojen 
saatavuuteen näiden velvoitteiden 
rikkomisen uhreille; katsoo, että nämä 
velvoitteet olisi rajattava koskemaan 
ainoastaan niitä aloja, joilla on suurin 
vaikutus metsäkatoon; toteaa, että unionin 
markkinoilla toimiville 
elinkeinonharjoittajille olisi asetettava 
jäljitettävyysvelvoitteita, erityisesti mitä 
tulee hyödykkeiden ja niistä saatavien 
tuotteiden alkuperän tunnistamiseen niiden 
unionin sisämarkkinoille saattamisen 
hetkellä, jotta varmistetaan kestävät ja 
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oikeudellista kehystä olisi sovellettava 
myös kaikkiin rahoituslaitoksiin, joilla on 
lupa toimia unionissa ja jotka tarjoavat 
rahaa yrityksille, jotka keräävät, ottavat, 
tuottavat, jalostavat tai myyvät tuotteita, 
jotka aiheuttavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille, ja niistä saatuja tuotteita;

metsäkatoa aiheuttamattomat arvoketjut, 
kuten tämän päätöslauselman liitteessä 
todetaan; painottaa, että samaa 
oikeudellista kehystä olisi sovellettava 
kaikkiin rahoituslaitoksiin, joilla on lupa 
toimia unionissa ja jotka tarjoavat rahaa 
yrityksille, jotka keräävät, ottavat, tuottavat 
tai jalostavat tuotteita, jotka aiheuttavat 
riskejä metsille ja ekosysteemeille, ja niistä 
saatuja tuotteita; huomauttaa, että nämä 
velvoitteet on mukautettava pienten ja 
keskisuurten yritysten valmiuksia 
vastaaviksi; 
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28. painottaa, että useiden 
tutkimusten31 mukaan oikeudellinen 
kehys, jolla estettäisiin metsäkatoon 
liittyvien tuotteiden tulo unionin 
sisämarkkinoille, ei vaikuttaisi unionissa 
myytävien, tämän päätöslauselman liitteen 
kattamien hyödykkeiden määrään ja 
hintaan, ja että näiden oikeudellisten 
velvoitteiden täytäntöönpano aiheuttaa 
toimijoille vain minimaalisia 
lisäkustannuksia;

28. painottaa, että vaikutus unionissa 
myytävien, tämän päätöslauselman liitteen 
kattamien hyödykkeiden määrään ja 
hintaan ja uudesta EU:n kehyksestä 
johtuvien uusien oikeudellisten 
velvoitteiden täytäntöönpanosta 
toimijoille aiheutuvat lisäkustannukset on 
arvioitava komission 
vaikutustenarvioinnilla;

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046
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