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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. toteaa, että metsätalousala työllistää unionissa vähintään 500 000 henkilöä suoraan1 ja 
koko maailmassa 13 miljoonaa henkilöä2 ja että nämä työpaikat sijaitsevat pääasiassa 
maaseutualueilla;

2. toteaa, että ilmastonmuutos ja metsäpalot aiheuttavat maailman metsille kovaa painetta; 
huomauttaa, että sen lisäksi, että metsät ovat elintärkeitä elinympäristöjä valtavalle 
mutta nopeasti vähenevälle määrälle eläin- ja kasvilajeja kaikkialla maailmassa, ne ovat 
myös merkittäviä hiilivarantoja ja -nieluja; toteaa, että metsät suojelevat maaperää, 
säätelevät veden kiertokulkuja ja voivat asianmukaisia korjuu- ja hoitokäytäntöjä 
noudatettaessa olla kestävä puun lähde; korostaakin, että kestävällä metsätaloudella on 
keskeinen merkitys metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämisessä ja että 
sitä kannattaa siksi edistää kolmansissa maissa;

3. toteaa, että maapallon metsäpinta-ala pienentyi 129 miljoonaa hehtaaria vuosina 1990–
2015 pääasiassa maataloustuotannon vuoksi, josta kolmannes menee vientiin; korostaa, 
että soijan, palmuöljyn ja kaakaon osuus metsäkadosta kärsiviltä alueilta tulevasta 
unionin tuonnista on 80 prosenttia; huomauttaa, että vaikka metsäpeite vähenee 
maailmanlaajuisesti unionissa metsien, metsäviljelmien ja muiden metsämaiden 
peittämä alue kasvaa ja kattaa nyt yli 40 prosenttia unionin alueesta;

4. pitää valitettavana, että unionissa epäsuorasti aiheutetun metsäkadon osuus 
maailmanlaajuisesta metsäkadosta on kymmenen prosenttia3, mikä johtuu erityisesti 
unionin riippuvuudesta palmuöljyn tuonnista biopolttoaineiden ja elintarvikkeiden 
tuottamiseksi, soijan tuonnista eläinten rehuksi sekä lihan, kaakaon, maissin, puutavaran 
jne. tuonnista;

5. kehottaa komissiota sisällyttämään lainsäädäntöehdotuksiinsa metsäkadon ja 
ekosysteemien tilan heikkenemisen pysäyttämistä koskevia määritelmiä, joissa olisi 
ensisijaisesti keskityttävä metsäkadon pääasiallisiin aiheuttajiin, kuten palmuöljyn, 
soijan, lihan, maissin, kumin ja kaakaon kaltaisiin hyödykkeisiin sekä paperin ja 
polttoaineiden tuotantoon tarvittavaan puuhun; painottaa, että tässä yhteydessä 
komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota asiaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksiin;

6. panee myös merkille, että elinympäristöjen muuntamisella ja tuhoamisella ja 
luonnontilaisten metsäalueiden raivaamisella on vakavia seurauksia ihmisten ja eläinten 
terveydelle ympäri maailman ja että ne vaikuttavat myös biologiseen 
monimuotoisuuteen, mikä ilmenee erityisesti zoonoosien esiintymisen lisääntymisenä 

1 Eurostatin metsätaloutta koskeva tietokanta https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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(aiheuttaen 50 pandemiaa viimeisten 30 vuoden aikana), joista viimeisimpänä 
covid-19-pandemia;

7. panee merkille, että unionin tasolla tarkasteltuna jotkin jäsenvaltioiden 
toimintapolitiikat antavat kuvan hajanaisesta ja sekavasta metsiä ja metsänhoitoa 
koskevasta kehyksestä, minkä johdosta niitä on koordinoitava enemmän ja paremmin, 
jotta edistetään kestävyyttä;

8. pitää myönteisinä myös unionin koordinoituja toimia maailmanlaajuisen metsäkadon ja 
metsien vahingoittamisen ja liiallisen hyväksikäytön torjumiseksi ja kehottaa unionia 
panemaan täytäntöön metsien ja luonnonvarojen suojelua koskevia säännöksiä Pariisin 
ilmastosopimuksen, kestävän kehityksen tavoitteiden ja biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen puitteissa;

9. kehottaa unionia ottamaan vahvan ja kansainvälisesti johtavan roolin metsien suojelun 
ja luonnonvarojen kestävän hoidon edistämisessä, biopohjainen tuotanto mukaan 
luettuna; toteaa, että tämä on tarpeen EU:n biotalousstrategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mikä edellyttää myös metsäkadon pysäyttämistä, ja että samalla on 
varmistettava johdonmukaisuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n 
biodiversiteettistrategian kanssa;

10. kehottaa parantamaan hallintoa ja huolehtimaan vakaista instituutioista metsien 
kestävän suojelun ja hoidon varmistamiseksi kehittämällä vaikuttavia valvonta- ja 
seuraamusmekanismeja, myös korruption ja laittomien hakkuiden torjumiseksi;

11. suhtautuu siksi myönteisesti metsien biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa koskeviin 
komission toimiin ottaen huomioon, että metsät ovat keskeisen tärkeitä 
maailmanlaajuisia hiilinieluja ja biologisen monimuotoisuuden varastoja; kehottaa 
komissiota pitämään kiinni unionin kansainvälisistä velvoitteista sekä 
maailmanlaajuisista ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevista tavoitteista ja 
kestävän kehityksen tavoitteista sekä sääntelemään sellaisten suuren metsäkadon riskin 
tuotteiden tuontia unioniin, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai jotka ovat 
peräisin metsäkadon kohteiksi joutuneilta alueilta, maataloushyödykkeet mukaan 
luettuina, ja siten edistämään elintarvikkeiden kestävää tuotantoa ja kulutusta;

12. kehottaa hyväksymään sitovaa unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan 
sosioekonomiset rakenteet laajasti huomioon ottaen, että kaikkien unioniin tuotavien 
tuotteiden sekä unionissa toimitettujen tuotteiden toimitusketjut ovat sellaisia, ettei 
niihin liity metsäkatoa tai ekosysteemien heikkenemistä tai muuntamista tai 
ihmisoikeusloukkauksia, metsistä toimeentulonsa saavien alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen, myös naisten ja ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien, oikeudet 
mukaan luettuina;

13. kehottaa asettamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa tavoitteeksi, että 
unionin metsäkato ja unionissa epäsuorasti aiheutettu metsäkato saadaan pysäytettyä 
viimeistään vuonna 2030; vaatii, että kaikkien metsää hävittämällä tuotettujen 
tuotteiden pääsy myyntiin unionin sisämarkkinoilla on kiellettävä;

14. kehottaa siksi säätämään unionin lainsäädäntöä, jolla asetetaan pakollinen 
asianmukaisen huolellisuuden velvoite kaikille toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
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saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille, ja jolla pyritään suojelemaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja 
perinteisiä maanomistusoikeuksia;

15. korostaa, että tällaisen asianmukaisen huolellisuuden velvoitteita koskevan unionin 
lainsäädännön olisi perustuttava tiukkaan ja vaikuttavaan täytäntöönpanon 
valvontajärjestelmään, johon sisältyy tarpeen mukaan oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia noudattamatta jättämisestä;

16. korostaa, että monet unionin yritykset toimitusketjussa ovat pk-yrityksiä, ja kehottaa 
siksi panemaan velvoitteen tehokkaasti täytäntöön pk-yrityksille suotuisalla tavalla 
siten, että hallinnollinen taakka rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi; katsoo, että 
yrityksiä varten olisi otettava käyttöön varoitusmekanismi, jolla yrityksiä varoitettaisiin, 
kun ne tuovat tuotteita metsäkatovaarassa olevilta alueilta;

17. kehottaa hallituksia, yrityksiä, tuottajia ja kansalaisyhteiskuntaa tekemään entistä 
tiiviimpää yhteistyötä toimintapolitiikkojen käyttöön ottamiseksi ja perusedellytysten 
luomiseksi yksityisen sektorin hankkeiden tukemiseksi;

18. kehottaa haittatapahtumien yhteydessä turvautumaan keskinäiseen tukeen tutkimuksen 
ja vaihdon avulla sellaisten maantieteellisiin olosuhteisiin mukautettujen toimenpiteiden 
löytämiseksi, jotka suojaavat laajoilta metsäpaloilta tai joilla voidaan estää 
tuholaisvahinkoja;

19. korostaa, että metsittämisellä voidaan edistää merkittävästi metsäkadon aiheuttamien 
ongelmien korjaamista, vaikka ne voidaan korvata siten vain osittain; korostaa 
kiireellistä tarvetta suojella ensisijaisesti aarniometsiä maailmanlaajuisesti, koska 
metsittäminen tai vasta istutetut metsät eivät voi korvata aarniometsiä tai yltää samalle 
tasolle niiden kanssa, kun kyse on biologisesta monimuotoisuudesta, hiilinieluista, 
maaperän suojelusta ja muista ekosysteemipalveluista ja -toiminnoista;

20. kannustaa siksi voimakkaasti puiden ja metsän istuttamista ja uudelleenistuttamista 
koskevia toimia ja hankkeita, joissa käytetään erityisesti kotoperäisiä ja luonnonvaraisia 
eläimiä tukevia lajeja ja otetaan huomioon ilmastonmuutos erityisesti silloin, kun on 
tuhottu aarniometsää; toteaa, että tehokas, kestävä ja asianmukaisesti hoidettu metsitys 
yhdessä metsien suojelun ja ennallistamisen kanssa voi auttaa lisäämään hiilen 
sitomista, täydentämään maanviljelyä ja lisäämään biologista monimuotoisuutta ja että 
lisäksi metsien kestävällä hoidolla voidaan vähentää metsäpalojen riskiä ja laajuutta; 
korostaa rantavyöhykkeiden metsien tärkeää roolia jokien rantatöyräiden lujittamisessa 
ja siten tulvariskin vähentämisessä, veden laadun parantamisessa suodattamalla jokien 
läheisyydessä olevalta maalta tulevat valumat sekä veden lämpötilojen säätelemisessä, 
mikä suojelee biologista monimuotoisuutta;

21. suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin viljelmien sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen; 
panee tyytyväisenä merkille, että monissa maissa vastustuskykyisten paikallisten 
puulajien määrän lisäämistä terveissä ja biologisesti monimuotoisissa sekametsissä 
suositellaan ja toteutetaan jo nyt;

22. korostaa peltometsätalouden roolia ja toteaa, että siinä kasvatetaan puita ja viljellään 
maata samalla maalla, mikä lisää kokonaistuottavuutta, tuottaa enemmän biomassaa, 
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ylläpitää ja parantaa maaperän laatua ja tarjoaa useita muita arvokkaita 
ekosysteemipalveluja; muistuttaa, että metsillä ja peltometsätaloudella on suuri merkitys 
maailman elintarviketurvalle ja että ne ovat monille pienviljelijöille ja yhteisöille yksi 
tärkeimmistä tulonlähteistä; korostaa, että metsien suojelua ja uudelleen istuttamista 
koskevat toimenpiteet johtavat ihmisten elinolojen paranemiseen maaseudulla;

23. korostaa, että unionissa ja kolmansissa maissa on tärkeää tarjota koulutusta, jossa 
käsitellään kestävää metsänhoitoa, viljelmiä ja peltometsätaloutta, yhtenäinen 
kasvillisuuspeite mukaan luettuna; pitää tätä olennaisena tekijänä biologisen 
monimuotoisuuden sekä metsäyhteisöjen ja peltometsätaloutta harjoittavien viljelijöiden 
tulojen varmistamiseksi;

24. toteaa, että vaikka vapaaehtoiset järjestelmät ovat hyödyllisiä välineitä pyrittäessä 
pysäyttämään maailmanlaajuinen metsäkato unionin ulkopuolella ja että niillä voidaan 
myötävaikuttaa merkittävästi yleisen mielipiteen kääntämiseen metsäkatoa aiheuttavien 
tavaroiden ja palvelujen kulutusta vastaan, pelkillä vapaaehtoisilla toimenpiteillä ei ole 
tähän mennessä onnistuttu pysäyttämään metsäkatoa tai lopettamaan unionin 
osallisuutta epäsuorasti aiheutettuun maailmanlaajuiseen metsäkatoon, joka aiheutuu 
metsäkadon vaaraa aiheuttavien tavaroiden ja palvelujen tuonnista unioniin; katsoo, että 
sitovaan lainsäädäntöön olisi yhdistettävä muita kuin lainsäädäntöaloitteita, kuten 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan torjua maailmanlaajuista 
metsäkatoa;

25. kehottaa näin ollen ottamaan käyttöön metsäkatoa aiheuttamattomien tuotteiden 
merkintä- ja sertifiointijärjestelmän, joka lisäisi toimitusketjun avoimuutta unionissa ja 
mahdollistaisi sellaisten tuotteiden myynninedistämisen, joiden tuotanto ei ole 
aiheuttanut metsäkatoa, ja joka perustuu nykyisiin lähestymistapoihin ja metsäkatoa 
aiheuttamattomien toimitusketjujen yksiselitteiseen määritelmään;

26. kehottaa unionia edistämään metsäkatoa aiheuttamattomia toimitusketjuja sekä 
jalostusarvon lisäämistä ottaen asianmukaisesti huomioon ihmis-, työ- ja maaoikeudet 
sekä elintarviketurvan ja kohtuulliset tulot;

27. huomauttaa valtioiden vastuusta metsäkadon ja ekosysteemien muuntamisen 
torjunnassa, sillä ulkopuoliset sidosryhmät eivät selviä siitä yksin; korostaa tästä syystä 
unionin ja jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa sopimien osallistavien 
kumppanuuksien merkitystä kestävän maankäytön, kestävän maatalouden ja hyvän 
hallintotavan vahvistamiseksi erityisesti maan ja metsien omistusoikeuksien osalta;

28. kehottaa vahvistamaan maailmanlaajuista yhteistyötä monikäyttöisten metsien kestävän 
hoidon tehostamista koskevan tietojen- ja kokemustenvaihdon parantamiseksi;

29. katsoo, että foorumin perustaminen useiden sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välillä 
käytävää, metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä ja maailman metsäpeitteen kestävää 
lisäämistä koskevaa vuoropuhelua varten on tärkeä tekijä, joka voi täydentää 
asianmukaista huolellisuutta koskevaa oikeudellista kehystä ja auttaa kaikkia 
sidosryhmiä edistämään toimia näiden ongelmien ratkaisemiseksi; kehottaa 
varmistamaan, että kaikki asianomaiset kansainväliset toimijat voivat käyttää 
aktiivisesti tätä foorumia;
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30. kehottaa siksi unionia kehittämään kolmansien maiden kanssa kansainvälisiä 
liittoutumia metsien suojelemiseksi toteuttamalla järkeviä metsäkadon pysäyttämiseen, 
yhdennettyyn maankäytön suunnitteluun ja maanomistuksen avoimuuteen tähtääviä 
toimintapolitiikkoja ja estämällä metsien muuttamisen maatalousmaaksi; kehottaa 
varmistamaan tätä varten kansainvälisen rahoituksen maailmanlaajuisten 
metsiensuojelusopimusten puitteissa tiiviissä yhteistyössä Euroopan hallitusten ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa;

31. kannattaa säännöllistä tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa kestävällä tavalla 
hoidetuista metsistä peräisin olevan puun ja puutuotteiden kulutuksen ja kaupan 
edistämiseksi;

32. katsoo, että jäljitettävyys ja avoimuus ovat olennaisen tärkeitä näkökohtia sen 
varmistamiseksi, että sisämarkkinoilla voidaan myydä ainoastaan kestävästi hankittuja 
tuotteita, joista tiedetään, että ne eivät aiheuta metsäkatoa, ekosysteemien muuntamista 
ja heikentymistä tai ihmisoikeusloukkauksia; pitää täydentävänä mutta välttämättömänä 
ensimmäisenä askeleena sitä, että unioniin tuotavia maa- ja metsätaloustuotteita varten 
otetaan käyttöön laajalti tunnustettu metsäkatoa aiheuttamattomien tuotteiden merkintä- 
ja sertifiointijärjestelmä, mikä lisäisi toimitusketjun avoimuutta unionissa ottaen 
erityisesti huomioon kyseisten tuotteiden viljelystä, jalostuksesta ja kuljetuksesta 
johtuvat ympäristövaikutukset sekä ihmisoikeudet; katsoo, että kestävää puunkorjuuta 
koskevilla pakollisilla merkinnöillä voidaan varmistaa, että kuluttajien valinnat 
perustuvat tietoon, ja edistää kestävien tuotteiden kulutusta;

33. kehottaa komissiota arvioimaan ja julkistamaan puuteollisuusalojen ja 
metsäkatoriskialueilta peräisin olevien tuotteiden tuontiin osallistuvien 
kauppajärjestöjen metsäkatoa koskevan jalanjäljen, jotta voidaan lisätä kansainvälisten 
toimitusketjujen avoimuutta ja niitä koskevaa ymmärrystä sekä edistää kestävien 
puunkäyttöratkaisujen käyttöönottoa;

34. kehottaa sisällyttämään mahdollisille tavarantoimittajille määrätyt asianmukaista 
huolellisuutta koskevat velvoitteet julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin ja lisäämään 
kyseisiin sääntöihin myös metsää hävittämällä tuotettujen tuontituotteiden ostokiellon; 
panee merkille tällaiseen varmistusjärjestelmään liittyvät muut edut, kuten petosten, 
korruption ja kartellikäytäntöjen torjuminen sekä laittomiin hakkuisiin perustuvien 
logistiikkatoimien kyseenalaistaminen;

35. huomauttaa, että jotta voidaan välttää alihinnoittelu ja varmistaa puun kestävä käyttö, 
ehkäistä puutavaran polkumyyntiin perustuvien kahdenvälisten sopimusten 
yleistyminen ja välttää lisähakkuut, olisi harkittava korjaustoimenpiteitä, kuten yhteisen 
puutavaran huutokauppajärjestelmän perustaminen, jotta voidaan jäljittää, mistä 
puutavara on peräisin, ja ottaa hinnoittelussa huomioon ilmastoon, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvät huolenaiheet;

36. katsoo, että unionin olisi kannustettava käyttämään paikallisesti hankittua kestävää 
puutavaraa ja metsäbiomassaa sekä kestäviä puunkorjuutuotteita, jotta voidaan 
minimoida kolmansista maista tulevan tuonnin kuljetuksesta aiheutuva hiilijalanjälki ja 
edistää kestävää paikallista tuotantoa ja työpaikkoja;

37. kehottaa laatimaan maailman metsien kestävää tulevaisuutta koskevia suunnitelmia, 
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joissa otetaan huomioon taloudelliset ja ekologiset edut, sillä monille maille metsävarat 
muodostavat tärkeän resurssin eivätkä ne suostu luopumaan siitä vapaaehtoisesti;

38. korostaa, että on tärkeää edistää kestävää ruokavaliota lisäämällä kuluttajien tietoisuutta 
kulutustottumusten vaikutuksista ja tarjoamalla tietoa ruokavalioista, jotka ovat 
ihmisten terveyden kannalta parempia ja joiden ympäristöjalanjälki on pienempi;

39. muistuttaa, että metsää hävittämällä tuotettujen maataloustuotteiden laajamittainen 
tuonti unioniin ei saisi olla ristiriidassa metsäkadon pysäyttämistä ja ihmisoikeuksia 
koskevien unionin sitoumusten kanssa; katsoo, että unionin sääntöjen noudattamisen 
sekä suojalausekkeiden soveltamisen, jos sääntöjä rikotaan, olisi oltava välttämätön 
edellytys kaikille unionin kauppaneuvotteluille; kehottaa sisällyttämään kaikkiin 
kauppasopimuksiin sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia metsäkatoon liittyviä 
ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia määräyksiä elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten lisäksi, jotta voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, erityisesti yhteisöjen maaoikeuksia; kehottaa 
komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti voimassa olevia vapaakauppasopimuksia ja 
panemaan ne täytäntöön näiden normien mukaisesti;

40. kehottaa komissiota noudattamaan toimissaan vahingon välttämisen periaatetta 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta antamansa tiedonannon mukaisesti ja 
ehdottamaan toimenpiteitä, joilla puututaan havaittuihin haitallisiin vaikutuksiin, sekä 
saattamaan voimassa olevat vapaakauppasopimukset ajan tasalle; vaatii, että 
kauppakumppaneihin sovelletaan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä ja 
kannustimia, joilla varmistetaan, ettei metsää hävittämällä tuotettuja tuotteita tai 
tuotteita, joihin liittyy ihmisoikeusrikkomuksia, tuoda unioniin; pitää erittäin 
valitettavana, että tällaisia määräyksiä ei ole sisällytetty täysimääräisesti EU:n ja 
Mercosurin sopimusprosessiin, ja kehottaa saattamaan kauppasopimukset ja käynnissä 
olevat neuvottelut ajan tasalle määräysten sisällyttämiseksi niihin kattavasti;

41. kehottaa tämän jälkeen käymään uusia tai lisäneuvotteluja vapaakauppasopimuksista 
tapauksissa, joissa tällaisia määräyksiä ei vielä ole sisällytetty sopimuksiin, ottaen 
huomioon ilmastoa, biologista monimuotoisuutta, metsäkadon pysäyttämistä ja 
ihmisoikeuksia koskevat unionin sitoumukset; 

42. korostaa, että komission olisi tulevaisuudessa otettava vaikutustenarvioinneissaan 
järjestelmällisesti huomioon kauppasopimusten vaikutukset metsiin sekä otettava 
ennakkoarviointien tulokset huomioon kauppasopimusten ehtoja ja 
neuvotteluvaltuutuksia määrittäessään; katsoo, että Pariisin sopimuksen noudattamisen 
olisi oltava sitova ehto kaikissa kauppasopimuksissa kolmansien maiden kanssa;

43. kehottaa komissiota osoittamaan viljelijöille kannustinmekanismeja kestävien 
maatalous- ja metsätuotteiden tarjonnan parantamiseksi ja siten ylläpitämään ja 
vahvistamaan ekosysteemejä;

44. kehottaa unionia vähentämään riippuvuuttaan riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavien hyödykkeiden tuonnista; toteaa, että metsäkatoalueilta peräisin olevat 
soijatuotteet, joita käytetään unionissa rehutuotantoon, ovat merkittävä 
maailmanlaajuisen metsäkadon ja siihen liittyvien päästöjen aiheuttaja ja että niiden 
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osuus unionin koko tuonnin aiheuttamasta metsäkadosta on lähes puolet4;

45. kehottaa myös komissiota ja jäsenvaltioita edistämään paikallisesti hankittua 
kasviproteiinia, laidunruokintaa sekä laillista ja kestävästi hankittua rehua erityisesti 
panemalla täytäntöön unionin proteiinisuunnitelman ja kehittämällä sitä sekä tukemalla 
innovointia ja toteuttamalla toimintapolitiikkoja, joilla varmistetaan, että unionin 
karjankasvatuksen laajuus vastaa käytettävissä olevia unionin maavaroja; suosittelee 
lisäksi, että unioni ja jäsenvaltiot arvioivat kotimaisia tuotantomahdollisuuksia ja 
suunnittelevat toimenpiteitä, joilla pyritään täyttämään kattavasti unionin 
kulutuskysyntä ja vähentämään riippuvuutta tuonnista;

46. kannattaa metsäkatoa edistävien raaka-aineiden käytön lopettamista biopolttoaineiden 
tuotannossa vuoteen 2030 mennessä; huomauttaa, että palmuöljyä käytetään monilla 
toimialoilla, myös elintarviketeollisuudessa; on huolissaan kuluttajien 
harhaanjohtamisesta, esimerkiksi palmuöljyn käytöstä joissakin tuotteissa maidon 
korvikkeena;

47. pyytää siksi komissiota edistämään vastuullisia maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
rehun kulutusmalleja, jotka vähentävät entisestään riippuvuutta epäsuorasti aiheutetusta 
metsäkadosta ja pienentävät unionin ympäristöjalanjälkeä;

48. korostaa myös tarvetta vahvistaa ja tukea valkuaiskasvien ja hyödykkeiden aiempaa 
lyhyempiä toimitusketjuja ja siirtää niiden tuotanto paikallistasolle 
elintarvikeomavaraisuuden edistämiseksi sekä unionissa että sen kumppanimaissa; 
kehottaa sisällyttämään nämä näkökohdat covid-19-elpymissuunnitelmaan;

49. tukee typpeä sitovien viljelykasvien/palkokasvien/valkuaiskasvien edistämistä YMP:n 
uusien strategiasuunnitelmien yhteydessä muun muassa viljelykierron, ehdollisuuden, 
ekojärjestelmien, maatalouteen liittyviä ympäristötoimien, uusien alakohtaisten toimien 
ja tuotantosidonnaisen tuen avulla, jotta voidaan lisätä unionin proteiiniomavaraisuutta 
ja edistää samalla biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioiden tavoitteiden 
saavuttamista; toteaa lisäksi, että kotieläintilojen tulot ja kannattavuus olisi saatettava 
tasolle, joka vastaa sellaista tuotannon intensiteettiä, jota voidaan pitää yllä 
laidunruokinnalla tai kotimaisilla rehukasveilla, kehottaa jatkamaan tutkimusta ja 
edistämään innovatiivisia tuotantojärjestelmiä ja -menetelmiä, joilla voidaan vähentää 
ulkoisia tuotantopanoksia ja kustannuksia, esimerkiksi rehupohjaisia 
laiduntamiskäytäntöjä, kuten vuorolaiduntaminen, vaikka tuotantomäärät olisivat 
pienempiä;

50. huomauttaa, että 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 
käytön mahdollistamiseksi; huomauttaa, että eri puolilta unionia 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, mikä 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pp. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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johtuu epäsuorasti aiheutettuun metsäkatoon liittyvien päästöjen suuremmasta 
osuudesta5; 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 
puolet6;

51. kehottaa luomaan johdonmukaisen toimintapoliittisen kehyksen, johon sisältyvät 
äskettäin julkaistut, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvat strategiat 
”Pellolta pöytään” ja EU:n biodiversiteettistrategia sekä 28. marraskuuta 2018 annettu 
komission tiedonanto ”Puhdas maapallo kaikille: eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta”, joka perustuu 
nykyisiin järjestelmiin, kuten metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, 
metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevaan toimintasuunnitelmaan; kehottaakin 
takaamaan asianomaisten oikeudenhaltijoiden, muun muassa alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen ja erityisesti naisten oikeuksien puolustajien sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeusaktivistien osallistumisoikeuden;

52. kehottaa panemaan täytäntöön ja parantamaan metsälainsäädäntöä sekä puuta ja 
puutuotteita koskevia vientiasetuksia esimerkiksi lisäämällä niihin 
täytäntöönpanokelpoisia kestävyyskriteerejä;

53. kehottaa laatimaan unionissa sovellettavan aiempaa kokonaisvaltaisemman 
lähestymistavan, jossa unioni tukee suoraan paikallisviranomaisia metsittämistä ja 
kestävää hoitoa koskevissa käytännöissä; kehottaa vahvistamaan erityisesti unionin 
roolia paikallis- ja alueviranomaisten auttamisessa voimassa olevien 
metsänsuojelumääräysten täytäntöönpanossa;

54. vaatii johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta unionin sisäisten ja ulkoisten toimien 
välillä; palauttaa mieliin Euroopan ympäristökeskuksen raportin7, jossa todetaan, että 
EU ei saavuta useimpia vuodelle 2020 asettamistaan ympäristötavoitteista, ja 
korostetaan, että myös Euroopan metsiin kohdistuu paineita, kuten suuriin 
hakkuumäärät, saasteet, ilmastonmuutos ja haitalliset vieraslajit; kehottaa siksi 
panemaan unionin puutavara-asetuksen ja Natura 2000 -direktiivit tehokkaasti 
täytäntöön ja valvomaan niiden noudattamista kaikkialla unionissa, myös oikea-
aikaisten rikkomusmenettelyjen avulla;

55. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kestävää metsänhoitoa varmistamalla, 
että sekä Euroopan että maailman metsissä toteutetaan kunnianhimoisia toimia, joilla on 
tarkoitus suojella ja ennallistaa metsiä ja muita luonnon ekosysteemejä unionin uusien 
metsiä ja biologista monimuotoisuutta koskevien strategioiden mukaisesti; katsoo 
erityisesti, että köyhyydestä johtuvaan metsäpuubiomassan käyttöön 

5 Viite: 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/article/pii/S0959378019308623)
6 Viite: 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%20impact.pdf, s. 23-24
7 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”Euroopan ympäristö – tila ja näkymät 2020”.
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lämmityspolttoaineena on puututtava muun muassa tukemalla puhtaita vaihtoehtoja;

56. panee merkille, että raaka-aineiden, kuten fossiilisten polttoaineiden, kulutus on 
unionissa kestämättömällä tasolla, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
täysimääräisesti huomioon ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käytön 
vaikutukset maankäytön muutoksiin ja metsäkatoon maailmanlaajuisesti; korostaa, että 
raaka-aineiden käytön kestävyyttä unionissa voitaisiin parantaa huomattavasti 
biokiertotalouden puitteissa ja että on ryhdyttävä toimiin metsäkadon riskiä lisäävää 
tuontia koskevan riippuvuuden vähentämiseksi; toteaa, että on erityisen tärkeää 
noudattaa resurssitehokasta käyttöhierarkiaa, jotta suojellaan metsien hoitamia 
hiilinieluihin ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä toimintoja; katsoo, että 
kiertotaloudessa puun laajamittainen polttaminen polttoaineena ei ole järkevää 
ilmastonsuojelun, hiilinielujen tai resurssien tehokkaan käytön kannalta; 

57. katsoo, että jos unionissa käytetään laajamittaisesti biopolttoaineita, käyttöön on 
liitettävä riittävät kestävyyskriteerit, jotta vältetään suorat ja epäsuorat maankäytön 
muutokset (ILUC), metsäkato mukaan luettuna; toteaa lisäksi, että nykyisissä 
kriteereissä ei oteta riittävästi huomioon biopolttoaineiden tuotannossa käytettyjä 
fossiilisia raaka-aineita; kehottaa siksi seuraamaan ja arvioimaan tarkistetun uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin vaikutuksia sen meneillään olevan täytäntöönpanon 
aikana, bioenergian kestävyyskriteerien vaikuttavuus mukaan luettuna; panee merkille 
raaka-aineiden paikallisten toimitusketjujen merkityksen pitkän aikavälin kestävyyden 
saavuttamisen kannalta; 

58. korostaa, että unionin metsäalueen ja -istutusten kasvusta huolimatta puun käyttö 
biopolttoaineina ja bioenergiana lisääntyy, mikä aiheuttaa paineita metsille 
maailmanlaajuisesti; toteaa siksi, että luonnonsuojelualueita on varjeltava kaikkialla 
maailmassa; korostaa, että unionin olisi edistettävä ainoastaan kestävää metsänhoitoa ja 
maankäyttöä, jotta varmistetaan, että kulutus unionissa on täysin kestävää; kehottaa 
komissiota arvioimaan kriittisesti puupolttoaineiden kestävää tuotantoa ja käyttöä 
koskevat toimenpiteet, kun otetaan huomioon muun muassa puupellettien EU-tuonnin 
mittavuus, ja puuttumaan kyseisen tuonnin metsille kolmansissa maissa aiheuttamiin 
riskeihin;

59. kannattaa metsäkatoa edistävien raaka-aineiden käytön lopettamista biopolttoaineiden 
tuotannossa vuoteen 2030 mennessä; kehottaakin komissiota tarkastelemaan vuoteen 
2021 mennessä uudelleen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/8078 asiaan 
liittyviä näkökohtia ja tarkistamaan kyseistä asetusta ilman aiheetonta viivytystä 
tieteellisen tiedon, ennalta varautumisen periaatteen ja yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin perusteella, jotta varmistetaan vaiheittainen luopuminen kaikista 
biopolttoaineista, joihin liittyy suuri epäsuoran maankäytön muutoksen riski, kuten 
palmu- ja soijaöljy, ja se, että unioni täyttää sitoumuksensa pysäyttää 
maailmanlaajuinen biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja kääntää kehitys 

8 Komission delegoitu asetus (EU) 2019/807, annettu 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse suurta epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskiä aiheuttavien raaka-aineiden, joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi paljon hiiltä sitovalle maalle, 
määrittelemisestä sekä vähäistä epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sertifioinnista, EUVL L 133, 21.5.2019, s. 1.
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myönteiseksi;

60. korostaa, että on tärkeää yhdistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimet 
metsäkadon torjumista edistäviin kannustimiin ja metsäkatoa aiheuttaviin tekijöihin 
puuttumalla metsäkadon ympäristöä koskeviin, sosiaalisiin ja ihmisoikeusvaikutuksiin, 
jotta voidaan toteuttaa pitkän aikavälin visio ilmastoneutraalista taloudesta;

61. korostaa sellaisen yhteisen ja riippumattoman seurantajärjestelmän merkitystä, joka 
toimii vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kansainvälisten kumppanien ja elinten, kuten 
YK:n, kanssa ja jonka tehtävänä on metsäkadon, metsien tilan heikkenemisen ja 
maailman metsäpeitteen muutosten maailmanlaajuinen, satelliittitietoihin perustuva 
seuranta, jonka avulla jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät ja kansalaiset voivat havaita 
metsäkatoa ja elinympäristöjen muuttamista erityisesti suojelualueilla reaaliaikaisesti ja 
seurata metsäpeitteen tilaa;

62. kannustaa lisäämään esimerkiksi Copernicus-satelliittijärjestelmän käyttöä 
maastopalojen, metsävahinkojen, maanvyörymien ja maaperän eroosion sekä metsien ja 
savannien ekosysteemien ja elinympäristöjen muuttumisen maailmanlaajuisessa 
seurannassa (unionissa ja sen ulkopuolella); huomauttaa, että tätä olisi täydennettävä 
muilla seurantakeinoilla, joilla voidaan seurata asiaan liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia, ja kehottaa ryhtymään oikea-aikaisiin ja 
asianmukaisiin toimiin kyseisten loukkausten torjumiseksi myös puuttumalla niiden 
syihin;

63. kehottaa luomaan varhaisvaroitusmekanismeja, joilla ilmoitetaan viranomaisille, 
yrityksille, myös kolmansien osapuolten järjestelmille, ja kuluttajille hyödykkeistä, 
jotka ovat peräisin alueilta, joilla on metsien ja savannien katoamiseen tai niiden tilan 
heikkenemiseen liittyvä ekosysteemin muuntamisen riski, ja alueilta, joilla 
ihmisoikeuksia on loukattu, ja joilla autetaan ratkaisemaan näitä ongelmia tehostamalla 
vuoropuhelua ja tietojen jakamista kyseisten kolmansien maiden kanssa;

64. suhtautuu myönteisesti komission tiedonannossa Pellolta pöytään -strategiasta esitettyyn 
ehdotukseen metsäkadon seurantakeskuksen perustamisesta; pitää kuitenkin 
tarpeellisena, että ehdotukseen liitetään joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettava kertomus maailmanlaajuisesta metsäkadosta, joka pohjautuu 
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) laatimaan maailman metsävaroja 
koskevaan arviointiraporttiin9 ja Global Forest Watch -järjestelmän hyödykkeitä 
koskeva sovellukseen10, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä kolmansien 
maiden kanssa tehdyn yhteistyön vahvistamiseksi ja kaupan rajoitusten turvaamiseksi 
unionin tasolla;

65. muistuttaa, että maatalouskäytön kestävä tehostaminen ja suunnitelmallinen maankäyttö 
ja -muokkaus ovat keskeisiä näkökohtia monilla pientiloilla;

66. kehottaa myöntämään vankkaa taloudellista tukea ja kannustinohjelmia toimenpiteille, 
joilla pyritään metsittämään rappeutuneita metsäalueita ja viljelyyn soveltumatonta 

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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