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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että metsäpolitiikka kuuluu ensisijaisesti kansalliseen toimivaltaan, mutta 
tunnustaa kuitenkin, että monet unionin politiikat vaikuttavat metsiin; kehottaa unionia 
hyväksymään viipymättä säädöksen, jossa yrityksiä vaaditaan noudattamaan pakollista 
due diligence -menettelyä kaikissa toimitusketjuissaan sen varmistamiseksi, että unionin 
markkinoille saatetut metsien kannalta riskejä aiheuttavat hyödykkeet ovat kestäviä, 
metsäkatoa aiheuttamattomia, eivät heikennä metsien tai biologisesti monimuotoisten 
ekosysteemien tilaa ja täyttävät ihmisoikeusvelvoitteet kansainvälisten työ- ja 
ympäristönormien ja muiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeudet mukaan luettuina, sekä OECD:n 
vastuullista liiketoimintaa koskevien due diligence -ohjeiden mukaisesti; korostaa, että 
kyseisessä säädöksessä olisi noudatettava perushyödykkeitä koskevaa lähestymistapaa, 
sitä olisi sovellettava kaikkiin toimitusketjun taloudellisiin toimijoihin, myös rahoitusalan 
toimijoihin niin tuotantoketjun alku- kuin loppupäässä, sen olisi tarjottava uhreille 
oikeussuojaa, siihen olisi liitettävä vankka raportointi-, ilmoitus- ja 
täytäntöönpanomekanismi, mukaan lukien tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset säännösten noudattamatta jättämisestä, ja sen olisi perustuttava 
kokemuksiin, joita on saatu nykyisestä lainsäädännöstä, kuten konfliktimineraaleja 
koskevasta lainsäädännöstä, puutavara-asetuksesta sekä sääntelemätöntä ja 
ilmoittamatonta kalastusta koskevasta lainsäädännöstä, joihin kaikkiin sisältyy pakollisia 
due diligence -vaatimuksia; 

2. kehottaa komissiota edistämään tällaista sääntelykehystä kansainvälisellä tasolla; pitää 
siksi tärkeänä monialaista koordinointia ja kumppanuuksien suunnittelua tiiviissä 
yhteistyössä tuottaja- ja kuluttajamaiden kanssa erityisesti keskeisillä kansainvälisillä 
foorumeilla, jotta voidaan torjua metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä 
kokonaisvaltaisesti, mikä merkitsee esimerkiksi sitä, että edistetään yhteistä näkemystä 
kestävistä ja metsäkatoa aiheuttamattomista toimitusketjuista ja avoimista arvoketjuista 
kumppanimaiden yhteisen vankan menetelmän pohjalta; 

3. korostaa myös, että uusi sääntelykehys ei saisi johtaa epäreiluun kilpailuun tai liialliseen 
hallinnolliseen rasitteeseen pk-yrityksille, ja kehottaa tukemaan kehitysmaita 
mukautumisessa ehdotettuun uuteen sääntelykehykseen erityisesti tulojen 
monipuolistamisen osalta; korostaa, että on tärkeää hyväksyä liitännäistoimenpiteitä, 
joilla korvataan pk-yritysten mahdolliset tulonmenetykset ja autetaan kehitysmaita 
mukautumaan uuteen oikeudelliseen kehykseen;

4. kehottaa unionia osoittamaan johtajuutta ja ryhtymään päättäväisiin toimiin, koska 
maailmanlaajuinen metsäkato on edelleen pahentunut viime vuosina, vaikka 
kansainvälisten aloitteiden määrä on moninkertaistunut; korostaa, että metsäkatoa 
torjuvien yksityisen sektorin aloitteiden lisääntyminen tarjoaa tilaisuuden saada aikaan 
politiikkatoimien synergiavaikutuksia; korostaa kuitenkin, että metsäkatoa 
aiheuttamattomien tuotteiden merkintä- ja sertifiointijärjestelmien käyttöönotto ei ole 
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riittävää etenkään ilmasto- ja biodiversiteettikriisin yhteydessä ja että tarvitaan 
lisäohjausta tällaisten toimitusketjualoitteiden suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan, jotta voidaan vähentää metsäkatoa yksityisillä aloitteilla; 

5. kehottaa yksityistä sektoria täyttämään viipymättä metsäkadon pysäyttämistä koskevat 
sitoumuksensa ja varmistamaan samalla täyden avoimuuden näiden sitoumusten 
noudattamisessa; korostaa tämän vuoksi tarvetta tiukentaa vaatimuksia, jotka koskevat 
sosiaalisia ja ympäristökriteerejä koskevia vapaaehtoisia sertifiointeja, erityisesti 
edistämällä pientuottajien mahdollisuuksia saada sertifiointi, helpottamalla 
riippumattomien tarkastusten käyttöä, vahvistamalla muutoksenhakumenettelyjä, niiden 
avoimuutta ja riitojen ratkaisemista, ottamalla käyttöön korkean suojeluarvon ja suuren 
hiilivarannon kriteerit, varmistamalla ekosysteemin muuttaminen ja se, että turvemaille 
ei istuteta, sekä varmistamalla, että perinteisiä maanomistusoikeuksia kunnioitetaan, ja 
kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja tietojen yhdenmukaistamiseksi; 

6. kehottaa yleisemmin komissiota kannustamaan lujittamaan standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä; korostaa, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä 
tuottajamaiden kanssa teknisen avun sekä tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla 
sekä kartoittaa yhteisiä toimia, joilla saadaan poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa, 
joka perustuu metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vaikutusten laajempaan 
ymmärtämiseen, avoimiin toimitusketjuihin ja tehokkaisiin seurantamekanismeihin;

7. kehottaa antamaan metsäalalle merkittävän sijan tulevassa naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineessä (NDICI) sekä hyödyntämään ulkoisen 
investointiohjelman ja alueellisten rahoitusta yhdistävien välineiden koko potentiaalia 
yksityisen rahoituksen hankkimiseksi kestävää metsätaloutta varten; kehottaa 
lujittamaan jo olemassa olevia standardeja ja sertifiointijärjestelmiä sen sijaan, että 
otetaan käyttöön uusia, ja korostaa, että kyseisten standardien ja sertifiointijärjestelmien 
on oltava WTO:n sääntöjen mukaisia;

8. kehottaa unionia tiukentamaan vaatimuksiaan, joiden mukaan yritysten on julkistettava 
metsien kannalta riskejä aiheuttavien hyödykkeiden tuotantoon tai jalostukseen liittyvät 
tiedot, ja kehottaa panemaan biotalousstrategian täytäntöön; panee merkille 
metsäteollisuuden myönteiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja 
kehottaa investoimaan edelleen sen tutkimukseen, innovointiin ja tekniseen 
kehittämiseen;

9. pitää myönteisenä komisison ehdotusta sisällyttää uusia metsäkatoa koskevia 
säännöksiä EU-ympäristömerkkiin, ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin ja 
muihin kiertotaloutta koskeviin aloitteisiin; kehottaa komissiota esittämään tätä 
koskevia aloitteita;

10. kehottaa komissiota erityisesti tekemään aloitteita metsäkatoon johtavien 
tuontituotteiden julkisten ostojen kieltämiseksi Maailman kauppajärjestön monenvälisen 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA-sopimus) ja Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 puitteissa;

11. panee merkille, että unioniin tuotavien tuotteiden tullitietojen parempi saatavuus 
parantaisi globaalien arvoketjujen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta; kehottaa 
komissiota luomaan tullialan kumppanuuden unionissa ja laajentamaan samalla 
tullitietovaatimuksia erityisesti sisällyttämällä viejän ja valmistajan pakollisiin 
tullitietoihin, mikä parantaisi globaalien arvoketjujen avoimuutta ja jäljitettävyyttä;

12. muistuttaa, että puun kasvava kysyntä unionissa materiaaleja, energiaa ja biotaloutta 
varten lisää tuonnin mukanaan tuoman metsäkadon, maananastuksen, pakkosiirtojen ja 
alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisen riskiä; kehottaa lopettamaan laittoman 
puunkorjuun ja varmistamaan puun ja puutuotteiden jäljitettävyyden toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa; 

13. korostaa tarvetta varmistaa metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen 
perinteistein maanomistusoikeuksien tosiasiallinen tunnustaminen ja kunnioittaminen 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevana kysymyksenä FAO:n vapaaehtoisten maa- 
ja luonnonvaraoikeuksien hyvää hallintaa koskevien ohjeistojen (VGGT-ohjeistot), 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan YK:n julistuksen ja ILO:n yleissopimuksen 
nro 169 mukaisesti; kehottaa komissiota tukemaan VGGT-ohjeistojen levitystä, käyttöä 
ja täytäntöönpanoa maailmanlaajuisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla myös 
ulkoisen investointiohjelman avulla;

14. toteaa, että iäkkäisiin metsiin olisi kiinnitettävä niiden ansaitsemaa huomiota, sillä ne 
lisäävät osaamista ja terveyttä, joita ei saisi kieltää tulevilta sukupolvilta; on huolissaan 
ilmastonmuutoksen aiheuttamasta biologisen monimuotoisuuden häviämisestä eri 
puolilla maailmaa, erityisesti kehitysmaissa, ja muistuttaa, että myös biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemisen olisi oltava unionin prioriteetti;

15. korostaa, että unionin bioenergiapolitiikassa olisi noudatettava tiukkoja sosiaalisia ja 
ympäristökriteerejä;

16. pitää valitettavana, että biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen tähtäävät politiikkatoimet eivät automaattisesti tue toisiaan; on erityisen 
huolissaan biomassan tuonnin lisääntymisestä johtuvista ympäristövaikutuksista, jotka 
saattavat johtaa ympäristöllisesti kestämättömiin käytäntöihin, jotka aiheuttavat 
metsäkatoa ulkomailla, jos niitä ei valvota asianmukaisesti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita erityisesti ottamaan täysimääräisesti huomioon biopolttoaineiden ja 
biomassan lisääntyneen käytön mahdolliset vaikutukset metsäkatoon; 

17. kehottaa yleisesti ottaen tekemään perusteellisen vaikutustenarvioinnin biomassan 
tuonnin lisääntymisen ympäristövaikutuksista ja tarkistamaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2009/28/EY2, jotta se olisi yhdenmukainen Agenda 2030:een, 
Pariisin sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista 
hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16). 
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liittyvien unionin kansainvälisten sitoumusten kanssa, joihin kuuluu muun muassa 
sosiaalisen kestävyyden kriteerien hyväksyminen ottaen huomioon maananastuksen 
riskit kansainvälisten maanomistusoikeuksien, erityisesti ILO:n yleissopimuksen 
nro 169 sekä vastuullisia investointeja elintarvikejärjestelmiin koskevien periaatteiden, 
mukaisesti;

18. kehottaa unionia noudattamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa vahvistettua kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
periaatetta ja varmistamaan kehitys-, ulko-, kauppa-, maatalous-, energia-, tutkimus-, 
innovointi-, ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikkansa johdonmukaisuuden; kehottaa 
unionia erityisesti investoimaan enemmän ohjelmiin, joilla edistetään ilmastonmuutosta 
paremmin kestäviä, kestävämpiä ja laajaperäisempiä viljelykäytäntöjä sekä kestävää 
monipuolistamista, agroekologiaa ja peltometsätaloutta, jotta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti kääntää suuntaus, jossa metsiä raivataan 
maan saamiseksi käyttöön; 

19. kehottaa unionia tukemaan kumppanimaita tieteelliseen näyttöön perustuvan kestävän 
metsätalouden kehittämisessä, joka on keskeinen tekijä metsäkadon ja metsien tilan 
heikkenemisen vähentämisessä; pitää siksi tärkeänä olemassa olevien metsien 
säästämistä, jotta voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen aiheuttamaan kahtalaiseen maailmanlaajuiseen kriisiin, samalla kun myös 
metsittämisellä ja uudelleenmetsittämiselä olisi edistettävä vaurioituneiden 
ekosysteemien ennallistamista, maaperän elvyttämistä eroosion ja ravinteiden 
häviämisen välttämiseksi sekä puiden peittämän alan lisäämistä, jotta saavutetaan 
ilmastoneutraalius kestävän kehityksen tavoitteen 15 mukaisesti; kehottaa unionia niin 
ikään tukemaan kolmansia maita, jotta ne voivat siirtyä käyttämään muita kuin 
puupohjaisia uusiutuvia energialähteitä, koska näin voidaan vähentää puun käytöstä 
polttoaineena aiheutuvaa painetta metsiin;

20. korostaa, että unionin toimenpiteissä olisi keskityttävä myös minimoimaan 
vaihtoehtoisten maankäyttötapojen, erityisesti karjan laiduntamisen, kaivos- ja 
poraustoimintojen, jotka ovat merkittäviä metsäkatoa, ekosysteemien tilan 
heikkenemistä ja elinympäristöjen tuhoutumista edistäviä tekijöitä, yhteydessä 
sallittujen laillisten puunkorjuutoimien vaikutuksia sekä voimaperäisen maatalouden 
vaikutuksia;

21. huomauttaa, että noin 80 prosenttia maailmanlaajuisesta metsäkadosta johtuu 
maatalouskäytössä olevan maa-alan laajenemisesta ja sitä pahentaa puun laillinen ja 
laiton korjuu polttoaineeksi ja vientiin; korostaa, että unionin maatalousmalli on 
riippuvainen valkuaisainerehun laajamittaisesta tuonnista ja että tällaisen rehun viljely 
ulkomailla on usein yksi metsäkatoa ja sademetsien tuhoutumista edistävistä tekijöistä; 

22. kehottaa ottamaan käyttöön rehun tuontia koskevat kestävyyskriteerit, jotta kannustetaan 
kolmansia maita viljelemään valkuaiskasveja kestävällä tavalla, joka ei vahingoita 
ympäristöä tai yhteiskuntaa eikä johda laajamittaiseen metsäkatoon; kehottaa unionia 
viimeisenä keinona lopettamaan asteittain soijan tuonnin sellaisista kolmansista maista, 
jotka eivät halua hyväksyä tällaisia kestävyyskriteerejä; 

23. muistuttaa, että unionin kauppapolitiikan olisi oltava sen kansainvälisten 
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ympäristösitoumusten mukaista ja edistettävä niitä; korostaa tässä yhteydessä, että 
Pariisin sopimuksen olisi oltava olennainen osa unionin kauppasopimuksia; kehottaa 
näin ollen komissiota sisällyttämään kaikkiin unionin kauppa- ja investointisopimuksiin 
kunnianhimoisia metsiä ja biologista monimuotoisuutta koskevia erityisiä määräyksiä, 
mukaan lukien vakaat, johdonmukaiset ja täytäntöönpanokelpoiset kestävyyttä koskevat 
luvut, joihin sisältyvät muun muassa maataloushyödykkeiden kestävyyttä koskevat 
vertailuarvot, määräykset sen varmistamiseksi, että alkuperäiskansoilta ja 
paikallisyhteisöiltä saadaan vapaa, etukäteen pyydettävä ja tietoon perustuva suostumus 
ja että metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen maanomistusoikeudet 
tunnustetaan; korostaa, että tällaisten määräysten olisi oltava sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia tehokkaan seurantamekanismin avulla, joka antaa ihmisille 
mahdollisuuden hakea muutosta, erityisesti tarjoamalla helposti saatavilla olevia 
valitusmekanismeja ja arviointijärjestelmiä vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
varmistamiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti kestävään kehitykseen 
liittyvissä vaikutusten arvioinneissa ja muissa asianmukaisissa arvioinneissa luotettavan 
datan ja arviointimenetelmien perusteella kauppasopimusten vaikutuksia metsäkatoon, 
mukaan lukien metsien tila, luonnolliset ekosysteemit ja ihmisoikeudet;

24. kehottaa vahvistamaan EU:n ja AKT-maiden yhteistyötä, jotta voidaan puuttua 
lisääntyvään metsäkatoon ja aavikoitumiseen AKT-maissa laatimalla 
toimintasuunnitelmia, joilla pyritään parantamaan metsien hoitoa ja suojelua, sekä 
perustamalla seurantajärjestelmiä; kehottaa unionia varmistamaan, että metsäkato 
sisällytetään maakohtaisiin poliittisiin vuoropuheluihin, ja auttamaan kumppanimaita 
kehittämään ja panemaan täytäntöön metsiä ja kestäviä toimitusketjuja koskevia 
kansallisia kehyksiä ja tukemaan samalla kumppanimaiden kansallisesti määriteltyjen 
panosten tehokasta täytäntöönpanoa Pariisin sopimuksen mukaisesti;

25. kehottaa komissiota vahvistamaan yhteistyötä tuottaja- ja kuluttajamaiden sekä yritysten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa kehittämällä ohjeistusta, mukaan lukien tiettyihin 
kriteereihin perustuva arviointi, sellaisten erilaisten standardien ja järjestelmien 
uskottavuuden ja luotettavuuden osoittamiseksi, joilla pyritään tunnistamaan ja 
edistämään metsäkatoa aiheuttamattomia hyödykkeitä;

26. korostaa, että ilmastonmuutos, metsäkato, elinympäristöjen tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen lisäävät huomattavasti zoonoosien tarttumisriskiä 
eläimistä ihmisiin, kuten covid-19:n tapauksessa;

27. katsoo, että kuluttajien tietoisuuden lisääminen kulutusjalanjäljistä kannustaa 
käyttäytymisen muuttamiseen ja kestävien ja metsäkatoa aiheuttamattomien tuotteiden 
valintaan.
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