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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta metsästrategiasta - tie eteenpäin
(2019/2157(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(COM(2019)0640) ja 10. syyskuuta 2019 annetut Ursula von der Leyenin poliittiset 
suuntaviivat,

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

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman uudesta EU:n 
metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta1,

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2019 päivätyn 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: ”Edistyminen EU:n metsästrategian täytäntöönpanossa – Uusi EU:n 
metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta”,

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

– ottaa huomioon EU:n päivitetyn biotalousstrategian,

– ottaa huomioon vuoteen 2050 ulottuvan ilmastostrategian,

– 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),

1 EUVL C 346, 21.9.2016, s. 17.
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– 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 
(A9-0000/2020),

A. katsoo, että EU:n sisäisiä ja kansainvälisiä sitoumuksia, jotka koskevat esimerkiksi 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, Kioton 
pöytäkirjaa, Pariisin sopimusta ja päästöttömän yhteiskunnan luomista, ei voida 
saavuttaa ilman metsien ja metsäalan tarjoamia ilmastohyötyjä ja muita 
ekosysteemipalveluja; 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ei viitata 
EU:n yhteiseen metsäpolitiikkaan ja että vastuu metsistä on jäsenvaltioilla, mutta toteaa, 
että EU on jo pitkään edistänyt politiikallaan kestävää metsänhoitoa ja jäsenvaltioiden 
metsiä koskevia päätöksiä;

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

Menneisyys – täytäntöönpanon viimeaikaisten saavutusten ja haasteiden tarkastelu

1. pitää myönteisenä komission julkaisemaa kertomusta ”Edistyminen EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanossa – Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan 
puolesta” (COM(2018)0811); 

2. toteaa, että strategian kahdeksan plus yksi painopistealuetta on pantu täytäntöön 
suhteellisen vähäisin ongelmin lukuun ottamatta haasteita, jotka liittyvät seuraaviin 
alueisiin: ”Millaisia metsiä meillä on ja miten ne muuttuvat?” ja ”Koordinoinnin ja 
viestinnän edistäminen”; 

3. 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 EUVL C 361, 5.10.2018, s. 5.
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4. 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;

Nykyhetki – EU:n metsien tilanne

5. korostaa, että EU:n metsät ovat monikäyttöisiä ja niille on ominaista suuri 
monimuotoisuus, kuten erot omistusmuodoissa, koossa, rakenteessa, biologisessa 
monimuotoisuudessa, sopeutumiskyvyssä ja haasteissa; toteaa lisäksi, että metsät 
tarjoavat yhteiskunnalle monenlaisia ekosysteemipalveluja, kuten raaka-aineita, 
parempaa ilmanlaatua, puhdasta vettä, eroosion hallintaa ja suojaa kuivuudelta, tulvilta 
ja lumivyöryiltä;

6. toteaa, että metsät ja muut puustoiset maat kattavat vähintään 43 prosenttia EU:n pinta-
alasta ja että metsäala työllistää EU:ssa suoraan ainakin 500 0003 ja välillisesti 
2,6 miljoonaa ihmistä4;

7. toteaa, että kestävään metsänhoitoon tehtävillä pitkän aikavälin investoinneilla 
varmistetaan, että metsät säilyvät taloudellisesti elinkelpoisina ja edistävät myös EU:n 
monien tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman onnistunut täytäntöönpano ja siirtyminen kiertobiotalouteen; 

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; 

9. pitää valitettavana, että vaikka EU:n metsiä hoidetaan yhteisesti sovitun kestävän 
metsänhoidon periaatteen mukaisesti ja vaikka EU:n metsäpeite on kasvanut viime 
vuosikymmeninä, äskettäin on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja kestävyyteen liittyvien tietojen 
antamisesta rahoituspalvelualalla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta, 
jonka yhteydessä kestävään metsänhoitoon on kehitetty erilainen lähestymistapa; 

Tulevaisuus – vuoden 2020 jälkeisen EU:n metsästrategian ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman keskeinen rooli Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa 

10. suhtautuu myönteisesti komission äskettäin julkaisemaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan ja odottaa mielenkiinnolla tulevaa vuoden 2020 jälkeistä EU:n 
metsästrategiaa; 

11. suhtautuu myönteisesti komission vuoden 2020 työohjelmaan ja erityisesti siihen, että 
EU:n uuden metsästrategian panos ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen 
26. osapuolikonferenssiin (COP26) on tunnustettu; korostaa tässä yhteydessä, että 
tulevaisuudessa metsiä ei olisi pidettävä ainoana hiilinielutyyppinä, sillä se vähentäisi 

3Eurostatin metsätietokanta, saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4Euroopan parlamentin toukokuussa 2019 julkaisema tiedote Euroopan unionista ja metsistä.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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muiden alojen kannustimia minimoida päästöjään; painottaa lisäksi, että on tärkeää 
siirtyä pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta yhteiskunnasta;

12. korostaa metsien, metsäalan ja biotalouden ratkaisevaa roolia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman 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 metsittämisen lisäämiseksi;

13. tähdentää, että vuoden 2020 jälkeiselle ajalle tarvitaan kunnianhimoista, riippumatonta 
ja itsenäistä EU:n metsästrategiaa, joka ei ole alisteinen millekään muulle alakohtaiselle 
strategialle; kehottaa laatimaan uuden EU:n metsästrategian, joka perustuu kestävää 
metsänhoitoa koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja 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 EU:ssa;

14. toteaa, että EU:n metsästrategian olisi toimittava siltana kansallisten metsäpolitiikkojen 
ja metsiin liittyvien EU:n tavoitteiden välillä ja että siinä olisi tunnustettava sekä tarve 
kunnioittaa kansallista toimivaltaa että tarve edistää EU:n laajempia tavoitteita; 

15. korostaa näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä metsiin, metsäalaan ja sen 
arvoketjuun liittyvässä EU:n toiminnassa; vaatii, että kaikkien Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman metsiin liittyvien näkökohtien on oltava johdonmukaisia vuoden 
2020 jälkeisen EU:n metsästrategian kanssa erityisesti sen varmistamiseksi, että kestävä 
metsänhoito vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan;

16. korostaa, että on otettava huomioon metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet sekä 
digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien merkitys; 
kiinnittää erityistä huomiota puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan rooliin 
fossiilipohjaisten vaihtoehtojen korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, tekstiili-, kemian- 
ja pakkausteollisuudessa; 

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, kuten 
kuivuutta, tulvia, myrskyjä, tuholaisvahinkoja, eroosiota ja metsäpaloja, mikä 
vahingoittaa EU:n metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että tällaisia tuhoja on ehkäistävä 
paremmin tekemällä metsistä kestävämpiä esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia tukimekanismeja, jotta ne voidaan palauttaa 
ennalleen; 

18. tunnustaa biologisen monimuotoisuuden merkityksen sen varmistamisessa, että 
metsäekosysteemit säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; korostaa Natura 2000 -
alueiden merkitystä; toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon tarvitaan riittävästi 
taloudellisia resursseja;

19. kehottaa komissiota tukemaan YK:n Euroopan talouskomission käymiä ja YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestön tukemia neuvotteluja oikeudellisesti sitovan metsiä 
koskevan yleiseurooppalaisen sopimuksen aikaansaamiseksi; 
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20. kannustaa saattamaan päätökseen prosessin, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä 
pysyvän metsäkomitean ja jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen lähestymistapa, 
joka ei ole loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, että 
kaksivaiheista lähestymistapaa voitaisiin käyttää muissa politiikkatoimissa, joilla 
pyritään parantamaan metsätalouden kestävyyttä; 

21. korostaa YMP:n ja metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa merkitystä EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan metsätaloustoimenpiteitä 
YMP:n puitteissa vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä EU:n rahoitusmekanismeja;

22. korostaa korkeatasoisen tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä roolia edistettäessä 
metsien ja metsäalan panosta aikamme haasteiden ratkaisemisessa; korostaa EU:n 
vuoden 2020 jälkeisten tutkimus- ja innovointiohjelmien merkitystä ja pitää tärkeänä 
maataloustutkimuksen pysyvän komitean roolia; 

23. 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; 
korostaa, että on edistettävä EU:n puutavara-asetuksen ja metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti hankitun puun pääsy 
EU:n markkinoille; 

24. katsoo, että on ehdottomasti kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan metsien 
tietojärjestelmä, josta kaikki asianomaiset komission pääosastot vastaavat yhdessä; 
korostaa tieteeseen perustuvan, tasapuolisen tiedon ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

25. kehottaa komission pysyvää metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille keskeisen roolin 
vuoden 2020 jälkeisen EU:n metsästrategian valmistelussa ja täytäntöönpanossa; pitää 
tärkeänä, että asianomaiset sidosryhmät osallistuvat samanaikaisesti metsätaloutta ja 
korkkia käsittelevään kansalaisten vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota ottamaan 
parlamentin mukaan EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon vuosittain; 

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PE645.118v01-00 8/10 PR\1196150FI.docx

FI

PERUSTELUT

Metsät, metsätalous ja koko metsäala ovat tärkeässä asemassa tarjottaessa kestäviä ratkaisuja 
lukuisiin aikamme haasteisiin. Metsät ja muut puustoiset maat kattavat vähintään 
43 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja metsäala työllistää suoraan ainakin 500 000 ja välillisesti 
2,6 miljoonaa Euroopan kansalaista. Lisäksi 60 prosenttia EU:n metsistä on 
yksityisomistuksessa. Euroopan metsät myös poikkeavat suuresti toisistaan kokonsa, 
rakenteensa, biologisen monimuotoisuutensa ja hoitotapojensa suhteen.

Maailmanlaajuinen poliittinen toimintaympäristö on muuttunut valtavasti edellisen, vuonna 
2013 hyväksytyn EU:n metsästrategian jälkeen, ja tällä muutoksella on huomattavia 
vaikutuksia EU:n eri politiikkatoimiin. EU:n sisäisiä ja kansainvälisiä sitoumuksia, kuten 
päästötöntä yhteiskuntaa, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita, Kioton pöytäkirjaa, Pariisin sopimusta jne., ei voida saavuttaa ilman metsistä ja 
metsäalasta saatavia ilmastohyötyjä ja muita metsien tarjoamia ekosysteemipalveluja.

Lisäksi on muistettava, että metsäpolitiikka kuuluu edelleen pääasiassa jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. SEUT-sopimuksessa ei viitata erityisiin EU:n metsäpolitiikkaa koskeviin 
määräyksiin. EU on kuitenkin jo pitkään edistänyt politiikallaan kestävän metsänhoidon 
täytäntöönpanoa ja jäsenvaltioiden metsiä koskevia päätöksiä. Yhä useammat kansalliset ja 
EU:n toimintapolitiikat vaikuttavat suoraan tai välillisesti metsiin ja niiden hoitoon EU:ssa. 
EU:n metsiä ja niiden hoitoa koskevasta toimintapoliittisesta ympäristöstä on näin tullut 
monimutkainen ja hajanainen, joten sen johdonmukaisuutta ja koordinointia on parannettava 
kaikkia kestävän kehityksen pilareita hyödyttäen.

Siksi tarvitsemme vahvaa, kokonaisvaltaista ja riippumatonta EU:n metsästrategiaa vuoden 
2020 jälkeiselle ajalle. Siinä olisi sisällytettävä kaikkeen politiikkaan kestävää metsänhoitoa 
koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka perustuu tasapuolisella tavalla taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen ja jolla varmistetaan metsien 
monitoiminnallisen roolin jatkuvuus. EU:n metsästrategian olisi oltava erottamaton ja 
riippumaton osa tulevaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, eikä se saisi olla alisteinen 
millekään muulle alakohtaiselle strategialle.

Uuteen EU:n metsästrategiaan olisi sisällytettävä välineitä, joilla edistetään sen roolia 
tehokkaana toimintapolitiikan koordinointikeinona metsiin liittyvissä EU:n eri politiikoissa ja 
niiden täytäntöönpanossa siten, että otetaan huomioon koko metsiin perustuva arvoketju. Sillä 
pitäisi saada aikaan johdonmukaisuutta ja synergioita muiden metsäalaan vaikuttavien 
toimialojen kanssa. EU:n metsästrategian olisi myös muodostettava eräänlainen silta EU:n 
alakohtaisten ja jäsenvaltioiden kansallisten metsäpolitiikkojen välillä, ja sen avulla olisi 
varmistettava, että metsäalan asiantuntemus otetaan mukaan politiikan laadinnan 
alkuvaiheista saakka, mikä johtaisi johdonmukaisiin ja selkeisiin metsäalan toimiin. Lisäksi 
EU:n olisi vaikutettava aktiivisesti maailmanlaajuiseen poliittiseen toimintaympäristöön 
toteuttamalla toimia maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja kannustamalla 
uudelleenmetsittämiseen ja metsänistutukseen sekä metsävarojen kestävään hoitoon.

Metsät, metsäala ja biotalous ovat ratkaisevassa asemassa myös pyrittäessä saavuttamaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja siten EU:n ilmasto-, energia- ja 
ympäristötavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei ole koskaan mahdollista ilman 
monitoimisia ja terveitä metsiä ja kestävää metsänhoitoa yhdessä elinkelpoisen teollisuuden 
kanssa. On tärkeää estää maaltapakoa ja houkutella teollisuutta investoimaan Eurooppaan ja 
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rakentaa yritystoiminnan ekosysteemejä, jotka hyödyntävät saatavilla olevia paikallisia 
resursseja kestävällä tavalla ja tarjoavat työpaikkoja paikallisille asukkaille. Tässä yhteydessä 
EU:n metsästrategialla olisi oltava keskeinen rooli myös teollisuuden raaka-aineiden saannin 
varmistamisessa.

Riippuvuuden vähentäminen fossiilipohjaisista raaka-aineista ja energiasta tarjoaisi 
uudenlaisia mahdollisuuksia erityisesti maaseutualueilla. Metsiä ei olisi pidettävä pelkästään 
hiilinieluina, sillä tällainen asenne vähentäisi muiden alojen osallistumista päästöjen 
minimointiin. Olisi korostettava, että on tärkeää siirtyä pois fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvasta yhteiskunnasta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä on käsiteltävä yhtenä tärkeänä palveluna, jota metsät ja 
metsäala voivat tarjota. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on tullut entistä 
tärkeämpää, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset toimenpiteet luonnontuhojen 
ehkäisemiseksi. Kaarnakuoriaisepidemioihin, kuivuuteen ja metsäpaloihin on puututtava ja 
niitä on ehkäistävä.

Metsien ja metsänhoidon ympäristö-, talous- ja sosiaalinäkökohtia on edistettävä 
tasapuolisella tavalla ja samalla on vahvistettava metsistä ja metsiin perustuvasta arvoketjusta 
saatavia ratkaisevan tärkeitä yleisiä ilmastohyötyjä, joita ovat hiilensidonnan edistäminen, 
hiilidioksidin varastointi puupohjaisiin tuotteisiin sekä fossiilipohjaisten raaka-aineiden ja 
energian korvaaminen. Viimeksi mainittuja koskevia tutkimustoimia on tehostettava.

Metsät ja metsäala edistävät merkittävästi paikallisen kiertobiotalouden kehittämistä EU:ssa. 
Vuonna 2010 biotalous muodosti markkinat, joiden arvoksi arvioitiin yli 2 biljoonaa euroa. Se 
tarjosi 20 miljoonaa työpaikkaa ja työllisti 9 prosenttia EU:n työvoimasta. Kiertobiotalouden 
käyttöönottoa on edistettävä vahvoilla tutkimus- ja innovointipolitiikoilla. Jokainen 
biotalouden tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa investoitu euro 
tuottaa lisäarvoa noin kymmenen euron edestä.

Olisi korostettava kestävien ja terveiden metsäekosysteemien, myös eläimistön ja kasviston, 
merkitystä, jotta voidaan ylläpitää ja tehostaa monia metsien tuottamia ekosysteemipalveluja, 
kuten biologista monimuotoisuutta, puhdasta ilmaa, vettä, tervettä maaperää, puuta ja muita 
raaka-aineita. 

Lisäksi Natura 2000 -alueet tarjoavat yhteiskunnalle monia ekosysteemipalveluja, esimerkiksi 
raaka-aineita. Näiden alueiden hoito edellyttää kuitenkin riittäviä taloudellisia resursseja.

Metsänistutus ja uudelleenmetsittäminen ovat lisäksi sopivia välineitä EU:n metsäpeitteen 
lisäämiseksi erityisesti hylätyillä mailla, lähellä kaupunkeja ja niiden lähialueita sekä 
vuoristoalueilla. Meidän on korostettava metsien suojelutehtävien sekä aktiivisen ja kestävän 
metsänhoidon merkitystä näillä alueilla ekosysteemien terveyden ja sietokyvyn 
parantamiseksi ja puulajikoostumuksen mukauttamiseksi alueellisiin ja ilmastollisiin 
olosuhteisiin.

On korostettava yhteisen maatalouspolitiikan (YMP), metsätaloustoimenpiteiden ja 
tutkimuksen puiteohjelmien rahoituksen ratkaisevaa merkitystä maaseutualueiden 
elinkeinojen ja biotalouden kehittämisen kannalta. Viljelijät ja metsänomistajat ovat 
maaseutualueiden keskeisiä toimijoita. Lisäksi metsätalouden, peltometsätalouden ja 
metsäteollisuuden rooli vuosien 2014–2020 YMP:n maaseudun kehittämisohjelmassa on ollut 
erittäin tärkeä. Meidän on kannustettava sen tunnustamista yhteisessä maatalouspolitiikassa 
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2021–2027 ja myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa.

Asianmukaisesti rahoitettu laadukas tutkimus, innovointi, tiedonkeruu, tietokantojen ylläpito 
ja kehittäminen, parhaat käytännöt ja tietämyksen jakaminen ovat erittäin tärkeitä EU:n 
monikäyttöisten metsien tulevaisuuden ja koko metsäpohjaisen arvoketjun kannalta, kun 
otetaan huomioon niihin kohdistuvat kasvavat vaatimukset ja tarve kohdata yhteiskunnalle 
avautuvat monenlaiset mahdollisuudet ja haasteet.

Metsät tarjoavat esimerkiksi virkistysarvoa ja metsiin liittyvää toimintaa, kuten muiden kuin 
puuaineisten metsätuotteiden, esimerkiksi sienten ja marjojen, keräämistä. Meidän olisi 
tuotava esiin mahdollisuudet tehostaa biomassan poistamista, metsäpalojen ehkäisyä ja 
luonnon monimuotoisuuden parantamista laiduntamisen avulla, mutta huomattava myös, että 
luonnonvaraisten eläinten laiduntamisella voi olla kielteinen vaikutus taimien eloonjäämiseen.

Eurooppalainen yhteiskunta on yhä kauempana metsistä ja metsätaloudesta, minkä vuoksi 
kestävän metsänhoidon merkitystä olisi tuotava esiin. Kestävällä metsänhoidolla on keskeinen 
rooli metsien yhteiskunnalle tarjoamien moninaisten hyötyjen tuottamisessa, joten on erittäin 
tärkeää tiedottaa suurelle yleisölle metsien ja metsänhoidon taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
ympäristöllisestä sekä kulttuurisesta ja historiallisesta roolista osana luonnonperintöämme.

Komission olisi annettava jäsenvaltioille keskeinen rooli komission pysyvässä 
metsäkomiteassa valmisteltaessa ja pantaessa täytäntöön vuoden 2020 jälkeistä EU:n 
metsästrategiaa ja otettava asianomaiset sidosryhmät samanaikaisesti mukaan metsätaloutta ja 
korkintuotantoa käsittelevän kansalaiskeskusteluryhmän kautta. Komission olisi myös 
otettava parlamentti vuosittain mukaan EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon.

Lopuksi voidaan todeta, että vuoden 2020 jälkeiselle ajalle tarvitaan kunnianhimoista ja 
vahvaa EU:n metsästrategiaa, jotta metsiin, metsäalaan ja niiden tarjoamiin moniin 
palveluihin voidaan soveltaa koordinoitua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Metsät ja 
metsäala voivat antaa jatkuvasti suuremman panoksen ilmaston, ympäristön, ihmisten ja 
kiertobiotalouden hyväksi uraauurtavien digitaalisten ratkaisujensa ja kestävän teknologian 
avulla. Kestävään metsänhoitoon tarvitaan pitkän aikavälin investointeja, jotta metsien 
taloudellinen elinkelpoisuus voidaan varmistaa, jolloin ne edistävät merkittävästi EU:n 
monien tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 
siirtyminen kiertobiotalouteen. Metsäalan investointien houkutteleminen Eurooppaan ja 
yhteyksien helpottaminen muiden toimialojen kanssa on otettava huomioon EU:n 
metsästrategiassa. On syytä korostaa myös puupohjaisten materiaalien ratkaisevaa roolia ja 
potentiaalia esimerkiksi rakennus-, tekstiili-, kemikaali- ja pakkausalalla fossiilipohjaisten 
vaihtoehtojen korvaajana. Lisäksi tarvitaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa metsiin 
liittyvissä EU:n politiikoissa.


