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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. kehottaa hyväksymään sitovaa unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että kaikkien 
unioniin tuotavien tuotteiden sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja palveluiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, ettei niihin liity metsäkatoa tai ekosysteemien 
heikkenemistä tai muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, ja joilla suojellaan 
alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei saada pysäytettyä yksinomaan vapaaehtoisin 
toimenpitein;

3. kehottaa siksi asettamaan asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen toimijoille, myös 
rahoittajille, jotka saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille aiheuttavia hyödykkeitä 
tai johdannaisia unionin markkinoille;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja avoimuuden parantaminen voi auttaa varmistamaan, että 
kulutukseen otetaan ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; kehottaa sisällyttämään 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin;

5. kehottaa sisällyttämään vapaakauppasopimuksiin sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 
ympäristöä koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; kehottaa 
avaamaan uudelleen sellaiset vapaakauppasopimukset, jotka eivät sisällä tällaisia 
määräyksiä, kuten EU:n ja Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

6. kehottaa unionia vähentämään riippuvuuttaan riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavien hyödykkeiden tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen lainsäädäntökehyksen, joka kokoaa yhteen ja 
kehittää nykyisiä järjestelmiä, kuten EU:n toimintasuunnitelman metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden;

8. panee merkille, että kulutus on EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että esimerkiksi 
uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED II) sisältämät kestävyyskriteerit 
ovat puutteelliset, mikä sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että voimistaa niitä; 

9. pyytää komissiota seuraamaan varhaisvaroitusmekanismeja käyttöön ottamalla 
maastopalojen, metsävahinkojen ja ekosysteemien muuttamisen syitä sekä niihin 
liittyviä ihmisoikeuksien ja maanomistusoikeuden loukkauksia sekä ryhtymään toimiin 
niiden torjumiseksi.


