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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. korostaa, että viljelijät ovat maataloutta ja elintarvikkeita koskevien perustarpeidemme 
täyttämisen keskiössä ja että heidän työnsä on riippuvaista luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että metsien monikäyttöisyyden tunnustaminen 
on ratkaisevan tärkeää globaalin metsävarannon asianmukaiselle hoidolle; korostaa, että 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat, kuten perinteinen puun ja muiden 
tuotteiden tuotanto, ekosysteemipalvelut, biodiversiteetti ja muut ympäristöhyödyt, 
kuten hiilen sitominen ja varastointi, jotka estävät maaperän eroosiota ja parantavat 
ilman- ja vedenlaatua, ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja toisistaan riippuvaisia; 
korostaa, että tällaiset näkökohdat edellyttävät kokonaisvaltaista ja johdonmukaista 
lähestymistapaa metsien suojeluun, ennallistamiseen ja hoitoon sekä metsäkato-
ongelman ratkaisemiseen;

2. muistuttaa, että monet viljelijät ovat tietoisia metsistä maiseman oleellisena ja 
välttämättömänä osana niiden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen 
vuoksi ja että he ovat perinteisesti pyrkineet suojelemaan, käyttämään ja ennallistamaan 
metsiä ja tekevät niin jatkossakin; toteaa, että paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat ovat 
jo vuosisatojen ajan käyttäneet perinteisiä viljelytekniikoita metsien säilyttämiseksi ja 
että niillä on erityistä tietämystä kestävästä maankäytöstä; korostaa, että monissa osissa 
maailmaa näiden yhteisöjen ja kansojen oikeudet ovat uhattuina;

3. korostaa, että 30 prosenttia maapallon pinta-alasta on metsien peitossa ja että 
80 prosenttia maapallon biologisesta monimuotoisuudesta löytyy metsistä; huomauttaa, 
että metsien säilyttäminen ja kestävä käyttö on ilmastonsuojelun aktiivinen muoto ja 
perustavanlaatuisen tärkeää yhteiskuntamme ja maaseutualueiden hyvinvoinnille ja että 
etenkin trooppisilla metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja niitä 
on sen vuoksi suojeltava; palauttaa mieliin ja panee tyytyväisenä merkille 
23. heinäkuuta 2019 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n toimien tehostaminen 
maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi” (COM(2019)0352) esitetyn 
toteamuksen, jonka mukaan ikimetsät ja aarniometsät ovat korvaamattomia; vaatii, että 
tämän olisi oltava lähtökohtana politiikkaa ja strategioita koskevissa keskusteluissa sekä 
tehokkaassa lainvalvonnassa näiden ekosysteemien ja niiden jäännösten säilyttämiseksi 
ja ennallistamiseksi EU:ssa ja muualla;

4. on erittäin huolissaan siitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ponnisteluista huolimatta 
EU:n sitoumusta pysäyttää metsäkato vuoteen 2020 mennessä osana YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita ei todennäköisesti kyetä täyttämään, ja tukee siksi voimakkaasti 
komission ehdotusta tehostaa toimia maailman metsien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi; tähdentää, että metsäkatoa aiheuttavien vilja- ja lihatuotteiden tuonti 
on metsäkadon merkittävä moottori maataloudessa; korostaa, että 
maataloushyödykkeiden lisäksi myös muut raaka-aineet edistävät laajamittaista 
metsäkatoa ja että niiden kielteisten vaikutusten lieventäminen edellyttää, että riittävän 
laajoja koskemattomia metsäalueita jätetään rauhaan ja suojellaan korkeimpien 



PE648.361v02-00 4/10 AD\1205828FI.docx

FI

suojeluvaatimusten mukaisesti, jotta pystytään pitämään yllä sellaisia laajamittaisia 
ekologisia prosesseja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä metsien sopeutumiseksi 
ilmastonmuutokseen; painottaa lisäksi, että voimassa oleva lainsäädäntö ja 
täytäntöönpanosäännöt tuotannon ympäristö- ja sosiaalisesta kestävyydestä on pantava 
täytäntöön täysimääräisesti, jotta ne ovat tehokkaita; katsoo, että EU:n on puututtava 
metsiä uhkaavien hyödykkeiden kysynnän tasoon, myös maataloudessa, edistämällä 
enemmän paikallista hankintaa ja tukemalla laillisesti ja kestävästi tuotettujen rehujen 
käyttöä sekä asetettava laiduntaminen etusijalle;

5. korostaa, että maankäytön muutosten aiheuttama sademetsien metsäkato vähentää 
mahdollisuuksia hiilen sitomiseen ja vaikuttaa siten osaltaan merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun;

6. toteaa, että neljä pääasiallista palmuöljyn sertifiointijärjestelmää (RSPO14, ISCC15, 
MSPO16, ISPO17) poikkeavat toisistaan huomattavasti vaatimuksiltaan, tuloksiltaan, 
käyttöönotoltaan ja avoimuudeltaan; korostaa, että niiden täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa koskevat epäjohdonmukaisuudet on nostettu esiin ja että yksikään 
järjestelmistä ei kata kaikkia EU:n ja YK:n asettamissa poliittisissa tavoitteissa 
mainittuja ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia kysymyksiä; kehottaa muokkaamaan 
sertifiointijärjestelmiä mahdollisimman nopeasti ja ryhtymään määrätietoisiin toimiin 
metsäkatoa aiheuttamattomien toimitusketjujen kehittämiseksi;

7. pitää tärkeänä metsien ja maatalouden vakaata hoitoa; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on keskityttävä muun muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä maailmanlaajuisen metsäkadon torjumiseen; 
korostaa, että tällaisilla seikoilla on vakavia ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 
kustannuksia kuten biologisen monimuotoisuuden katoaminen elinympäristöjen (myös 
uhanalaisten lajien elinympäristöjen) tuhoutumisen ja pirstaloitumisen seurauksena ja 
niillä on kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen elinkeinoihin niiden oikeuksien ja 
etujen laiminlyömisen seurauksena;

8. panee merkille, että maatalouden sosiaalinen ja taloudellinen merkitys kasvaa, koska 
maailman väkiluku kasvaa ja elintarvikkeiden ja maataloushyödykkeiden tuotantoa on 
siksi lisättävä samalla, kun ilmastonmuutosta on hillittävä; panee huolestuneena 
merkille arvion, jonka mukaan 14 prosenttia maailman elintarvikkeista menee hukkaan 
sadonkorjuun, teurastuksen ja pyynnin yhteydessä1, ja korostaa tarvetta 
johdonmukaisiin toimiin ruokahävikin ja ruokajätteen estämiseksi elintarvikeketjussa 
sekä tarvetta reagoida nopeasti elintarvikepulaa mahdollisesti aiheuttaviin kriiseihin;

9. kiinnittää huomiota kansainvälisen yhteisön 12. joulukuuta 2018 ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) yhteydessä 
Katowicen ilmastokokouksessa hyväksymään metsiä ja ilmastoa koskevaan 
julkilausumaan, jossa korostetaan metsien ja puunkäytön merkitystä ilmastonsuojelulle 
ja asetetaan kyseiset kysymykset muiden kansainvälisten metsiin liittyvien tavoitteiden 
ja päätösten puitteisiin; toteaa, että nämä tavoitteet voidaan, kuten julkilausumassa 
todetaan, saavuttaa ainoastaan monitoiminnallisen aktiivisen metsänhoidon avulla, mikä 
tarkoittaa metsänhoitoa, jossa otetaan huomioon ja asetetaan tasapainoon kaikki metsiä 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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koskevat tavoitteet, kuten hiilen varastointi, lajien ja maaperän suojelu, raaka-aineiden 
saanti, vapaa-aika ja elintarviketuotanto;

10. korostaa maanviljelyn ohella metsätalouden ratkaisevaa roolia EU:n ja koko maailman 
maaseudun luonnonvarojen hoitamisessa ja maankäytössä; panee tässä yhteydessä 
merkille jäsenvaltioiden väliset erot metsänhoidossa, metsänomistuksessa, 
peltometsätaloudessa ja mahdollisuuksissa;

11. pitää tärkeänä ottaa käyttöön tukiohjelmia viljelyyn kelpaamattoman maaperän 
kunnostamiseksi ja ennallistamiseksi metsäksi tai maataloussyklin käyttöön;

12. korostaa tarvetta edistää kestävästi tuotettujen tuotteiden tuotantoa ja käyttöä 
kannustamalla käyttämään metsäkatovapaita toimitusketjuja ja kieltämällä sellaisten 
tuotteiden pääsy EU:n markkinoille, jotka eivät ole EU:n normien mukaisia tai jotka 
edistävät metsäkatoa; korostaa, että kestävästi tuotettujen tuotteiden saavuttamiseksi on 
otettava käyttöön pakolliset asianmukaista huolellisuutta koskevat ja oikeudellisesti 
sitovat kestävyyskriteerit metsän kannalta riskialttiille hyödykkeille, parannettava 
toimitusketjun jäljitettävyyttä ja avoimuutta sekä suojauduttava ilmiöiltä, joissa 
hyödynnetään riittämätöntä jäljittämistä; toteaa lisäksi, että on noudatettava metsiä 
koskevassa UNFCC:n New Yorkin julkilausumassa annettuja sitoumuksia; korostaa 
lisäksi, että on hyödyllistä ottaa käyttöön EU:n sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa 
tuonnin keskeyttämisen välittömästi, jos satelliittikuvien avulla havaitaan metsäkatoa; 
panee merkille mahdollisuuden ottaa käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita siitä, että niillä ei 
aiheuteta metsäkatoa; panee merkille, että joissakin maissa on puuta ja muita tuotteita 
koskevia vapaaehtoisia ja muuntyyppisiä merkintäjärjestelmiä; katsoo kuitenkin, että 
yleisesti käytössä olevalla järjestelmällä lisättäisiin tietoisuutta asiasta ja annettaisiin 
määrällinen käsitys maailmanlaajuisista suuntauksista;

13. pyytää komissiota antamaan säännöllisesti kertomuksen metsäkadon kehityksestä ja 
paljon hiiltä sitovien maa-alueiden, kuten turvesoiden, hyödyntämisestä kolmansissa 
maissa;

14. pitää tärkeänä jatkossakin edistää kestävää biotaloutta, fossiilipohjaisten aineiden 
välttämätöntä korvaamista ja kestävästi tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n kauppasopimuksiin ja muihin monenvälisiin 
sopimuksiin lausekkeita siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

15. pitää erityisen tärkeänä osallistavaa kumppanuutta kolmansien maiden kanssa, jotta 
vahvistetaan kestävää maankäyttöä ja kestävää maataloutta sekä erityisesti maa- ja 
metsäoikeuksien hyvää hallintoa, sillä ne ovat valtioiden velvollisuuksia metsäkadon 
torjunnassa ja yksityiset sidosryhmät voivat käsitellä niitä vain osittain; muistuttaa, että 
parempaa hallintoa tukevassa kumppanuuteen perustuvassa toimintamallissa on 
kunnioitettava alkuperäiskansojen, pientilallisten ja paikallisyhteisöjen oikeuksia sekä 
mahdollistettava monien sidosryhmien välisiä prosesseja tuottajamaissa; korostaa, että 
on tärkeää luoda kestäviä ja avoimia maatalouden arvoketjuja kauppasopimuksilla, 
joilla estetään sellaisten maataloustuotteiden pääsy EU:hun, jotka eivät täytä metsien 
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suojelua koskevia unionin normeja ja arvoja; pitää tärkeänä sisällyttää tuleviin 
kauppasopimuksiin suojalausekkeita, jotka mahdollistavat, että EU voi keskeyttää 
metsäkatoon liittyvien tuotteiden tuonnin niiltä alueilta tai maista, joissa metsäkatoa on 
havaittu; katsoo lisäksi, että tällaisiin sopimuksiin olisi sisällytettävä sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä metsien suojelusta ja ihmisoikeusrikkomusten, 
myös yhteisöjen maanomistusoikeuksien rikkomisen, torjumisesta;

16. ottaa huomioon maailmanlaajuisen tuen maailman metsäekosysteemien, myös 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niiden elinympäristöjen, suojelulle vaatiessaan 
kiireellisiä toimia metsien suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja kestävien globaalien 
toimitusketjujen varmistamiseksi;

17. vaatii, että kaikkien maailmanlaajuisesti metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsy EU:n 
sisämarkkinoille on kiellettävä;

18. kannustaa toteuttamaan tukitoimia, joilla pyritään lisäämään maatalouden tuottavuutta 
kyseisissä maissa niin, että metsäkatoon ja turvesoiden hyödyntämiseen liittyvä 
sosiaalinen ja taloudellinen paine vähenisi;

19. korostaa, että palmuöljy on merkittävä moottori sille metsäkadolle, joka kiihtyy 
hälyttävällä nopeudella Kaakkois-Aasian maiden kaupallisen maatalouden piirissä, kun 
taas soijanviljely eläinten rehuksi vaikuttaa osaltaan Etelä-Amerikan metsäkatoon;

20. korostaa, että valkuaiskasveja koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä merkittävästi ja varmistettava riittävä valkuaiskasvien 
tuotanto EU:ssa, jotta voidaan rajoittaa näihin viljelykasveihin liittyvää metsäkadon 
vaaraa muilla maailman alueilla, vähentää riippuvuutta tuonnista ja vähentää 
maankäytön muutoksista johtuvaa metsiin kohdistuvaa painetta; korostaa, että tällaista 
edistystä olisi saatava aikaan muun muassa lisäämällä kiertoviljelyä ja tukemalla ja 
ohjaamalla viljelijöitä valkuaiskasvien viljelyyn soveltuvilla alueilla ja että tällaiset 
toimet vähentäisivät riippuvuutta tuonnista, vähentäisivät metsäkatoa ja metsien tilan 
heikkenemistä sekä maankäytön muutoksista johtuvaa metsiin kohdistuvaa painetta; 
vaatii siksi kestävyyskriteerien käyttöönottoa kasviproteiinien maahantuonnille;

21. kannustaa komissiota varmistamaan, että oikeudelliseen kehykseen sisällytetään kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät kattava sidosryhmäfoorumi;

22. korostaa, että on tärkeää kehittää ja parantaa edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten EU:n 
toimintasuunnitelmaa metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta 
ja puukaupasta (FLEGT), vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia kansalaisyhteiskunnan 
kanssa, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen kehitysmaissa aiheuttamia päästöjä 
koskevaa YK:n yhteistyöohjelmaa (REDD+)  ja nykyistä lainsäädäntöä, kuten 
puutavara-asetusta2, ja korostaa myös nykyisten vapaaehtoisten järjestelmien 
edistämisen tärkeyttä; korostaa, että tällaiset järjestelmät ovat tärkeitä, jotta voidaan 
vähentää jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa, edistää tietämyksen siirtoa ja lisätä 
vastuuntuntoa EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden keskuudessa ja erityisesti käsitellä 
puutavaran laillisuutta panemalla säännökset tehokkaasti ja oikea-aikaisesti täytäntöön 

2EUVL L 295, 12.11.2010, s. 2.
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sekä EU:ssa että muualla;

23. katsoo, että metsäkatoa edistäviä tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n toimintapolitiikkojen 
yhteydessä ja siten varmistettava metsiin liittyvien toimintapolitiikkojen 
johdonmukaisuus ja vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta; katsoo, että tällainen 
toimintakehys kannustaisi yhä innovatiivisempaan, kestävämpään ja tehokkaampaan 
maatalouteen EU:ssa ja sen ulkopuolella ja vähentäisi ruokahävikkiä koko 
elintarvikeketjussa uusien teknologioiden avulla; huomauttaa, että kehyksessä asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa antamalla viljelijöille mahdollisuus saada helposti 
rahoitusta, jotta he voivat hankkia huippuluokan viljelyteknologiaa; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi vastattava teknisen avun, maatalousjärjestöjen 
välisen yhteistyön ja tietämyksen siirron avulla;

24. korostaa, että metsätalouden uudelleenmuotoilun on johdettava integroitujen 
metsänhoitokäytäntöjen käyttöön kaikkialla maailmassa, sillä vain tällä tavoin metsien 
monikäytön tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti; toteaa, että 
integroitu metsänhoito perustuu puun kestävään tuotantoon luonnollisena raaka-aineena 
ja kaikenlaisen puun kestävyyspotentiaalin hyödyntämiseen;

25. korostaa kestävän metsänhoidon, myös koulutuksen, merkitystä EU:ssa ja kolmansissa 
maissa, sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa metsänomistajien, metsässä asuvien 
tai työskentelevien ihmisten ja peltometsätaloutta harjoittavien maanviljelijöiden tulot, 
edistettäessä biologista monimuotoisuutta ja hiilen sitomista metsiin ja parannettaessa 
metsien sopeutuvuutta; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää tukea metsänomistajia 
ja ottaa erityisesti huomioon pienten metsänomistajien olot;

26. korostaa peltometsätalousjärjestelmien, myös laajojen kaskilaidunten, merkitystä 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen sopeutumisessa käytäntönä, jolla on suuri hiilensidontapotentiaali; korostaa, että 
kuivina aikoina tämä on mahdollisesti merkittävä eläinten rehun ja tuotannon 
monipuolistamisen lähde myös biotalouden kannalta; korostaa kenttätutkimusten 
osoittavan, että peltometsätalous käyttää maata tehokkaammin kuin yhden lajin viljely, 
minkä vuoksi se voi vähentää muihin ekosysteemeihin, kuten metsiin, kohdistuvaa 
painetta; kehottaa muuttamaan sääntöjä, jotta nykyisten peltometsätalousjärjestelmien 
uudistamista ja ennallistamista sekä uusien järjestelmien perustamista voidaan 
helpottaa;

27. korostaa, että kulutuspaineen vähentäminen on keskeistä metsien suojelun kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä, että olisi edistettävä puun porrastettua käyttöä raaka-aineena; 
huomauttaa, että puutavara tuottaa ekopalveluja ainoastaan pitkäikäisissä tuotteissa, 
kuten huonekaluissa tai rakennuksissa;

28. korostaa, että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin olisi 
sisällyttävä kestävää metsänhoitoa ja vastuullista yrittäjyyttä koskevia määräyksiä sekä 
sitoumuksia, jotka koskevat Pariisin sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa;

29. on erittäin huolissaan tiedoista, joita on kantautunut kolmansissa maissa ja EU:ssa 
tapahtuneista laittomista hakkuista ja muusta niihin liittyvästä rikollisesta toiminnasta, 
joka on kohdistunut metsänhoitajiin ja metsätyöntekijöihin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan päättäväistä toimintaa laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi ja 
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torjumiseksi erityisesti Euroopan viimeisissä ikimetsissä ja valvomaan asiaa koskevan 
voimassa olevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamaan siten 
oikeasuhteisia, varoittavia ja tehokkaita seuraamuksia EU:n lainsäädännön 
rikkomistapauksissa;

30. korostaa tarvetta lisätä yleistä tietoisuutta laittomien hakkuiden ja metsiin liittyvien 
rikosten sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista;

31. korostaa, että Euroopan ympäristökeskuksen ”European Environment – State and 
Outlook 2020” -raportissa todettiin, että vain kolmannes luontotyyppidirektiivissä3 
luetelluista metsäluontotyypeistä on saavuttanut suotuisan suojelutason ja että 
metsäluontotyyppien ja -lajien suojelutaso on parantunut vain vähän vuoden 2013 
jälkeen EU:n metsästrategian täytäntöönpanosta huolimatta; korostaa, että näiden 
luontotyyppien hallinnointiin ja luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanon valvomiseen 
tarvitaan riittävästi resursseja.

3 EUVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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