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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa EU:ta lisäämään investointejaan tutkimus- ja innovointiohjelmiin, jotta 
voidaan vahvistaa ilmastonmuutosta kestävää maataloutta, kestävää tehostamista ja 
viljelyn monipuolistamista, agroekologiaa, peltometsäviljelyä ja luontopohjaisia 
ratkaisuja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ilmastonmuutosta ja maankäyttöä koskevan 
erityisraportin päätelmien mukaisesti; painottaa yhtä lailla tarvetta investoida 
yhteisöpohjaiseen metsänhoitoon; vaatii, että EU:n olisi pyrittävä vähentämään 
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvia päästöjä, ennallistamaan 
vahingoittuneita metsiä ja lopettamaan laittomat hakkuut ja maankäytön laajentaminen 
metsien ja luonnon ekosysteemien kustannuksella, samalla kun parannetaan 
toimeentuloa ja elintarviketurvaa ja tarjotaan kestäviä sosioekonomisia mahdollisuuksia 
kasvavalle väestölle; muistuttaa, että vasta istutetut metsät eivät voi korvata ikimetsiä ja 
niiden kykyä poistaa ja varastoida enemmän hiilidioksidia; pitää siksi tärkeänä olemassa 
olevien metsien säästämistä, jotta voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen aiheuttamaan maailmanlaajuiseen kaksoiskriisiin, 
samoin kuin metsitystä ja uudelleenmetsittämistä, jotta voidaan lisätä puiden peittämää 
alaa ja elvyttää maaperää ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kestävän kehityksen 
tavoitteen 15 mukaisesti;

2. korostaa, että EU:n yhteistyötoimilla olisi pyrittävä puuttumaan metsäkadon 
perimmäisiin syihin, joita ovat korruptio, heikko hallinto ja heikot instituutiot, 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen, koulutetun henkilöstön 
puute ja metsien puutteellinen määrittely, metsärikollisuus ja rankaisemattomuus sekä 
epävarmat maanomistussuhteet, sillä nämä ovat tärkeimpiä syitä laittomien hakkuiden, 
petosten, veronkierron ja ihmisoikeusloukkausten taustalla; korostaa, että kestävän 
maankäytön suunnittelun, jolla pyritään turvaamaan metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja 
alkuperäiskansojen maaoikeudet, olisi oltava keskeisellä sijalla maa- ja metsätaloutta 
koskevissa avunantajien aloitteissa ja ohjelmissa;

3. tunnustaa kansainvälisten puitteiden, kuten YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) vapaaehtoisten maa- ja luonnonvaraoikeuksien hyvää hallintaa koskevien 
ohjeistojen (VGGT), merkityksen, sillä ne tarjoavat oikeudellista selkeyttä ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä maaoikeuksien vastuullista hallinnointia 
varten; kehottaa komissiota tukemaan VGGT-ohjeistojen levitystä ja käyttöä 
maailmanlaajuisesti sekä alueellisella ja kansallisella tasolla; korostaa, että näiden 
ohjeistojen noudattamisen varmistamiseksi tarvitaan tehokasta ja riippumatonta 
seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, johon sisältyvät asianmukaiset riitojenratkaisu- 
ja valitusmenettelyt;

4. huomauttaa, että metsäkadon ja metsille aiheutuvien vahinkojen lisääntyminen ei ole 
haitallista ainoastaan kestävän metsätalouden ja biologisen monimuotoisuuden kannalta, 
vaan sillä on myös kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään ja oikeuksiin esimerkiksi 
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väestön siirtymisen tai maaltapaon kontekstissa, jos maaoikeuksia tai työntekijöiden 
oikeuksia ei oteta huomioon;

5. korostaa, että IPCC painottaa ilmastonmuutosta ja maankäyttöä koskevassa 
erityisraportissaan nimenomaisesti perinteisen tietämyksen, alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen ratkaisevaa roolia maailman maa-alueiden ja metsien hoidossa ja 
suojelussa sekä yhteisöjen maaoikeuksien turvaamisen tärkeyttä ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta; muistuttaa, että näihin ryhmiin, samoin kuin ympäristön ja 
ihmisoikeuksien puolustajiin, kohdistuu yhä enemmän uhkia, ja he joutuvat pelottelun 
ja ihmisoikeusloukkausten kohteeksi pyrkiessään suojelemaan metsiään, maitaan ja 
ympäristöä;

6. muistuttaa, että alkuperäiskansoilla, paikallisyhteisöillä, pienviljelijöillä ja naisilla on 
metsiä koskevaa olennaista tietämystä, ja he ovat erittäin riippuvaisia siitä; kehottaa 
EU:ta varmistamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä, että näiden ryhmien 
maaoikeudet ja ihmisoikeudet tunnustetaan FAO:n VGGT-ohjeistojen, YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksen nro 169 mukaisesti, että nämä ryhmät osallistuvat aktiivisesti heihin 
vaikuttavien EU:n kehitysohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä 
metsänsuojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja että tässä käytetään hyväksi 
metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) 
koskevasta ohjelmasta saatuja kokemuksia; kehottaa EU:ta myös parantamaan 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten avoimuutta ja vastuullisuutta;

7. korostaa, että alkuperäiskansoihin kuuluvilla naisilla ja naispuolisilla viljelijöillä on 
keskeinen asema metsien ekosysteemien suojelussa; panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että naisten osallistamista ja voimaannuttamista ei ole sisällytetty 
luonnonvarojen hallintaprosessiin; on sitä mieltä, että sukupuolten tasa-arvo metsäalan 
koulutuksessa on avaintekijä metsien kestävän hoidon kannalta ja että se olisi otettava 
huomioon EU:n toimintasuunnitelmassa;

8. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea pieniä ja keskisuuria metsäalan 
yrityksiä tietämyksen siirron, teknisen ja taloudellisen avun sekä koulutuksen avulla;

9. huomauttaa, että EU:lla on laajaa asiantuntemusta kestävän energiahuollon alalla ja että 
sen olisi annettava käyttöön ja jaettava tätä asiantuntemusta tutkimuksen ja yhteistyön 
kautta metsäkadosta pahiten kärsiville maille, jotta Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 
asetetut kestävän metsänhoidon tavoitteet voidaan saavuttaa;

10. kehottaa antamaan metsäalalle merkittävän sijan tulevassa naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineessä (NDICI) ja hyödyntämään ulkoisen 
investointiohjelman ja alueellisten rahoitusta yhdistävien välineiden koko potentiaalia 
yksityisen rahoituksen hankkimiseksi kestävää metsänhoitoa (johon sisältyy olemassa 
olevien metsien säästäminen, metsitys ja uudelleenmetsittäminen), kestävää matkailua 
ja peltometsäviljelyä varten sekä tukemaan yritysten aloitteita poistaa metsäkatoon 
liittyviä tuotteita toimitusketjuistaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kehottaa yksityistä sektoria torjumaan aloitteellisesti toimitusketjuihinsa ja sijoituksiinsa 
epäsuorasti kytkeytyvää metsäkatoa, täyttämään viipymättä metsäkadon pysäyttämistä 
koskevat sitoumuksensa ja varmistamaan täyden avoimuuden näiden sitoumustensa 
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noudattamisen suhteen; kehottaa komissiota varmistamaan FAO:n VGGT-ohjeistojen 
tehokkaan täytäntöönpanon ulkoisessa investointiohjelmassaan;

11. painottaa metsien terapeuttista merkitystä Euroopan erittäin kaupungistuneiden 
yhteiskuntien kannalta sekä kaupunkimetsien ja kaupunkipuiden kasvavaa merkitystä, 
sillä niillä on suoria myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kansalaisten 
elämänlaatuun; korostaa, että metsät edistävät myös maailman maaseutualueiden 
sosioekonomista kehitystä muun muassa tuomalla resursseja köyhimmille alueille 
metsäteollisuuden, muiden metsätuotteiden ja ekomatkailun ansiosta;

12. kehottaa EU:ta tiukentamaan vaatimuksiaan, jotka koskevat yritysten pakollista 
velvollisuutta julkistaa metsien kannalta riskialttiiden hyödykkeiden tuotantoon tai 
jalostukseen liittyvät tiedot, muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan 
direktiivin1 tarkistamisen yhteydessä ja osana pyrkimyksiään lisätä kestävää rahoitusta;

13. kehottaa EU:ta kiinnittämään yhteistyössään kehitysmaiden kanssa erityistä huomiota 
rannikkoalueiden metsiin, kuten mangrovemetsiin, joihin ilmastonmuutos ja ihmisen 
toiminta vaikuttavat erityisen paljon ja jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden 
toteuttaa suojelu-, sopeutumis- ja hillitsemistoimia;

14. painottaa, että biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen 
hillitseminen eivät automaattisesti tue toisiaan; kehottaa tarkistamaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevaa direktiiviä2 (RED II), jotta se olisi yhdenmukainen Agenda 
2030:n, Pariisin sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
mukaisten EU:n kansainvälisten sitoumusten kanssa, mikä tarkoittaisi muun muassa 
sosiaalista kestävyyttä koskevien kriteerien käyttöönottoa ja maananastuksen riskien 
huomioon ottamista; korostaa, että tätä varten RED II -direktiivin olisi oltava 
johdonmukainen maaoikeuksia koskevien kansainvälisten normien eli ILOn 
yleissopimuksen nro 169 ja FAO:n VGGT-ohjeistojen kanssa;

15. kehottaa EU:ta johtamaan edelleen maailmanlaajuisia pyrkimyksiä laatia ja toteuttaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevia strategioita, joilla 
pyritään ehkäisemään metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä, edistämään metsien 
ennallistamista ja varmistamaan, että kestävän metsänhoidon alalla saavutettua edistystä 
pidetään yllä Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa;

16. kehottaa EU:ta keskustelemaan metsäkadosta, metsien tilan heikkenemisestä ja luonnon 
ekosysteemien tuhoutumisesta kahdenvälisissä ja alueellisissa vuoropuheluissa 
kumppanimaiden kanssa ja samalla kannustamaan näitä sisällyttämään metsät ja niihin 
liittyvät hallinnointitoimet, kuten hillitsemis- ja sopeutumisstrategiat, Pariisin 
sopimuksen mukaisiin kansallisesti määriteltyihin panoksiinsa sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisiin biologista monimuotoisuutta 
koskeviin kansallisiin strategioihinsa ja toimintasuunnitelmiinsa, osallistumaan 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22. lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 
2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82).



PE648.612v03-00 6/10 AD\1209205FI.docx

FI

kansainvälisesti sitoviin metsänsuojelujärjestelmiin ja koordinoimaan toimintaansa 
kansainvälisten aloitteiden kanssa;

17. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen lisätä toimitusketjujen kestävyyttä ja 
avoimuutta; muistuttaa, että vapaaehtoiset toimenpiteet ja sertifiointijärjestelmät eivät 
yksin riitä pysäyttämään metsäkatoa; kehottaa hyväksymään EU:n 
lainsäädäntökehyksen, joka perustuu metsien kannalta riskialttiiden hyödykkeiden 
toimitusketjuja koskevaan pakolliseen due diligence -velvoitteeseen ja jossa otetaan 
huomioon nykyisestä lainsäädännöstä saadut kokemukset, jotta voidaan ehkäistä, torjua 
ja vähentää metsäkatoa ja ihmisoikeusloukkauksia sekä saattaa pienviljelijöiden tuotteet 
osaksi kestäviä toimitusketjuja, samalla kun varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset, jotta vältetään tulonmenetykset kehitysmaissa ja epäreilu kilpailu; 
korostaa, että tällaista lainsäädäntökehystä olisi sovellettava toimitusketjun kaikkiin 
talouden toimijoihin, ja siihen olisi liitettävä vankka täytäntöönpanon 
valvontajärjestelmä, johon sisältyy tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia säännösten noudattamatta jättämisestä; painottaa tarvetta varmistaa, että 
tämä uusi oikeudellinen kehys ei aiheuta liiallista hallinnollista rasitetta pienille ja 
keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille); kehottaa komissiota suosittamaan tällaista 
sääntelykehystä kansainvälisellä tasolla YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti; on vakuuttunut siitä, että EU:n 
metsästrategian puitteissa olisi edistettävä ja jaettava metsäalan parhaita käytäntöjä ja 
tuloksia sekä lisättävä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä;

18. kehottaa EU:ta antamaan apua metsäkadon ja laittoman toiminnan valvonnan 
vahvistamiseksi;

19. kehottaa EU:ta varmistamaan, että toimintapolitiikka on kaikilla aloilla johdonmukaista 
metsien suojelua ja ennallistamista koskevien unionin sitoumusten kanssa, että se 
valtavirtaistaa biologista monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa ja että globaalit 
toimitusketjut ja rahoitusvirrat edistävät ainoastaan laillista ja kestävää tuotantoa, joka 
ei aiheuta metsäkatoa eikä johda ihmisoikeusloukkauksiin; muistuttaa, että on tärkeää 
sisällyttää kauppasopimuksiin vahvat, johdonmukaiset ja täytäntöönpanokelpoiset 
kestävää kehitystä koskevat luvut sekä panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset 
ympäristö- ja ilmastosopimukset; kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti 
kauppasopimusten vaikutuksia metsäkatoon kestävään kehitykseen liittyvien 
vaikutusten arviointien (SIA) ja muiden asianmukaisten arviointien avulla sekä 
luotettavan datan ja arviointimenetelmien perusteella; kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
pysäyttää laittomat hakkuut, metsäkato, metsien tilan heikkeneminen ja 
ihmisoikeusloukkaukset sekä varmistaa vastuullinen liiketoiminta muun muassa 
sellaisten säännösten avulla, joilla taataan alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus sekä metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja 
alkuperäiskansojen maaoikeuksien tunnustaminen, sekä luomaan sitovat mekanismit, 
joilla valvotaan näiden säännösten tehokasta täytäntöönpanoa ja joiden kautta voidaan 
hakea korvauksia, erityisesti luomalla kaikille avoin valitusmekanismi; kehottaa EU:ta 
käsittelemään metsien kannalta riskialttiiden hyödykkeiden kauppaa tuottajamaiden 
kanssa solmittujen uusien kahdenvälisten kumppanuuksien kautta ja hyödyntämään 
tässä yhteydessä vapaaehtoisista FLEGT-kumppanuussopimuksista saatuja kokemuksia 
sekä katsoo, että kaakao tarjoaa mahdollisuuden varhaiseen edistymiseen;
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20. kehottaa vahvistamaan EU:n ja AKT-maiden yhteistyötä, jotta voidaan puuttua 
lisääntyvään metsäkatoon ja aavikoitumiseen AKT-valtioissa laatimalla 
toimintasuunnitelmia, joilla pyritään parantamaan metsien hoitoa ja suojelua, samalla 
kun otetaan huomioon metsäkatoa aiheuttavat metsäalan sisäiset ja sen ulkopuoliset 
tekijät ja tunnustetaan trooppisen puun merkitys niiden AKT-maiden talouksille, joissa 
on puuntuotantoon käytettäviä metsiä;

21. kehottaa komissiota sisällyttämään vapaakauppasopimusten täytäntöönpanokelpoisten 
korruptionvastaisten määräysten soveltamisalaan laittomat metsäalan käytännöt, kuten 
puun alihinnoittelu käyttöoikeussopimuksissa, suojeltujen puiden korjuu, 
metsätuotteiden salakuljetus yli rajojen, laittomat hakkuut ja metsistä saatavien raaka-
aineiden jalostaminen ilman lupaa;

22. painottaa, että terveys, ympäristö ja ilmastonmuutos ovat yhteydessä toisiinsa; korostaa, 
että useat tieteelliset tutkimukset osoittavat yhteyksiä biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen ja pandemioiden lisääntymisen välillä, erityisesti kun on kyse 
zoonooseista, jotka ovat kytköksissä metsäkatoon ja luonnollisten elinympäristöjen 
heikkenemiseen; kehottaa EU:ta lisäämään teknistä apuaan kolmansille maille sekä 
tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista niiden kanssa kestävän metsänhoidon alalla 
osana vihreän kehityksen ohjelman ulkoista ulottuvuutta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Maailman 
terveysjärjestön (WHO) ja FAO:n, kanssa terveyskriisien ja pandemioiden leviämisen 
ehkäisemiseksi tulevaisuudessa;

23. muistuttaa, että maailmanlaajuisesti noin 2,6 miljardia ihmistä käyttää ruoanlaittoon 
perinteistä biomassaa, pääasiassa puuta ja puuhiiltä, ja heistä kolmella neljäsosalla ei ole 
käytettävissään tehokasta liettä; kehottaa EU:ta antamaan kolmansille maille 
nopeammin ja enemmän tukea, jolla autetaan niitä keskittymään kestäviin ja puhtaisiin 
energialähteisiin ja vähennetään näin metsiin kohdistuvaa hakkuupainetta, joka aiheutuu 
puun käytöstä polttoaineena; kannattaa toimia, joilla lisätään metsäalaa ja muuta 
puustoa tähän soveltuvilla alueilla; kehottaa komissiota puuttumaan ristiriitaan, joka 
johtuu lisääntyvästä puun kysynnästä materiaali- ja energiakäytössä sekä biotaloudessa, 
kehittämällä kestävää metsänhoitoa koskevia EU:n kriteerejä, joihin sisältyy 
konkreettisia arviointiperusteita ja kynnysarvoja, ja edistämällä olemassa olevien 
metsien säästämistä tehokkaana ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymistä torjuvana ratkaisuna;

24. huomauttaa, että komission biotalousstrategia, joka perustuu voimakkaasti biomassan 
käyttöön, asettaa uusia haasteita metsien suojelulle ja ennallistamiselle; painottaa, että 
lisääntyvä puun käyttö biopolttoaineiden ja bioenergian tuotantoon aiheuttaa maailman 
metsiin kohdistuvaa painetta, ja on huolissaan siitä, että bioenergiatuotteiden kasvava 
kysyntä saattaa johtaa kestämättömiin käytäntöihin, ellei niitä valvota asianmukaisesti; 
toistaa, että EU:n bioenergiapolitiikassa olisi noudatettava tiukkoja sosiaalisia ja 
ympäristökriteerejä, ja korostaa tarvetta ottaa käyttöön tiukemmat metsäbiomassaa 
koskevat kriteerit, joilla ehkäistään metsäkatoa ulkomailla; kehottaa siksi EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita varmistamaan eri politiikkojen välisen johdonmukaisuuden Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa vahvistetun kehitystä 
tukevan politiikkajohdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti;

25. huomauttaa, että metsät edistävät merkittävällä tavalla maailmanlaajuista ruokaturvaa 
sekä toimeentuloa ja ravitsemusta kehitysmaissa ja ovat tärkeä tulonlähde 
paikallisyhteisöille; muistuttaa, että kestävän maatalouden, ruokaturvan ja kestävän 
metsänhoidon edistäminen olisi toteutettava samanaikaisesti Agenda 2030:n keskeisinä 
osatekijöinä;

26. muistuttaa, että noin 80 prosenttia maailmanlaajuisesta metsäkadosta johtuu 
maatalouteen käytettävien maa-alueiden laajentamisesta, ja tilannetta pahentavat myös 
muut lailliset maankäytön muodot, kuten nautakarjan laiduntaminen sekä kaivos- ja 
poraustoiminta, ja että EU:n kulutus edustaa noin 10 prosentin osuutta 
maailmanlaajuisesta metsäkadosta sen seurauksena, että EU on erittäin riippuvainen 
valkuaisrehun sekä palmuöljyn, lihan, soijan, kaakaon, maissin, puutavaran ja kumin 
kaltaisten maataloushyödykkeiden tuonnista; kehottaa ottamaan käyttöön tiukemmat 
rehutuontia koskevat kestävyyskriteerit, joilla pyritään varmistamaan, että 
valkuaiskasveja viljellään kolmansissa maissa kestävällä tavalla, joka ei vaikuta 
haitallisesti ympäristöön tai sosiaalisiin oloihin; kehottaa komissiota puuttumaan siihen, 
että merkittävä osa epäsuorasti aiheutetusta metsäkadosta ja metsien tilan 
heikkenemisestä liittyy eläinperäisiin tuotteisiin, kuten lihaan, maitotuotteisiin ja 
muniin, ja kehottaa vähentämään metsien kannalta riskialttiiden hyödykkeiden kulutusta 
EU:ssa;

27. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksestaan torjua laittomia 
hakkuita sekä laittoman puutavaran ja metsien kannalta riskialttiiden hyödykkeiden 
kauppaa; kehottaa EU:ta varmistamaan puutavaran ja puutuotteiden jäljitettävyyden 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa sekä sisällyttämään metsädiplomatian 
ilmastopolitiikkaansa, jotta sellaisia maita, jotka jalostavat ja/tai tuovat merkittäviä 
määriä trooppista puutavaraa, voidaan kannustaa ottamaan käyttöön vaikuttavaa 
lainsäädäntöä laittomasti hakatun puutavaran tuonnin kieltämiseksi;

28. kehottaa komissiota laajentamaan Copernicus REDD+ -satelliittijärjestelmän käyttöä 
maailmanlaajuiseen metsiin kohdistuvien riskien ja metsäkadon seurantaan yhteistyössä 
kehitysmaiden kanssa sekä tehostamaan metsäpalojen ehkäisemiseen ja niihin 
varautumiseen tähtääviä toimia tekemällä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa 
varhaisvaroitusvälineiden, katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden, 
riskinvähentämistoimenpiteiden, innovoinnin, digitalisaation ja tietämyksen siirron 
alalla; kehottaa tässä yhteydessä komissiota arvioimaan yhdessä yksityisen sektorin ja 
muiden kehitysalan toimijoiden kanssa uusia katastrofiriskeihin liittyviä rahoitus- ja 
vakuutusratkaisuja metsiin vaikuttavien katastrofien varalta.
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