
 

AD\1153149FI.docx  PE618.209v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
 

2018/2003(INI) 

23.5.2018 

LAUSUNTO 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta 

kehitysvaliokunnalle 

luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: 

esimerkkinä metsät 

(2018/2003(INI)) 

Valmistelija (*):Kateřina Konečná 

(*) (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

  



 

PE618.209v02-00 2/12 AD\1153149FI.docx 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1153149FI.docx 3/12 PE618.209v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. ottaa huomioon, että metsäkato ja metsien tilan huononeminen ovat toiseksi merkittävin 

hiilidioksidipäästöjen syistä ja ne aiheuttavat noin 15 prosenttia maailman 

kasvihuonekaasupäästöistä1; painottaa metsien kokonaisvaltaista ja kestävää 

hallinnointia koskevien oikeiden poliittisten lähestymistapojen omaksumisen merkitystä 

sekä hiilensidontaan että muihin kuin hiilensidontaan liittyvien hyötyjen 

aikaansaamiseksi; 

2. muistuttaa, että Pariisin sopimus velvoittaa kaikki sopimuspuolet toteuttamaan toimia 

hiilinielujen, myös metsien, säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi; 

3. toteaa, että metsäkadon ja metsien tilan huononemisen pysäyttäminen ja metsien 

uudelleen kasvamisen salliminen muodostaisivat vähintään 30 prosenttia kaikista 

ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen tarvittavista hillitsevistä toimista2; 

4. toteaa, että metsäkato aiheuttaa 11 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä, mikä on enemmän kuin kaikkien henkilöautojen yhteensä 

aiheuttamat päästöt; 

5. toteaa, että kuten viimeaikaisissa tutkimuksissa3 on todettu, metsänhoidon tyypillä 

tropiikin maissa on merkitystä hiilitaseen kannalta, ja että tutkimusten mukaan vastoin 

aiempia oletuksia laajojen metsäkatojen lisäksi myös hienovaraisemmat metsien tilan 

huononemisen muodot synnyttävät todennäköisesti hyvin merkittäviä hiilipäästöjä, 

jotka muodostavat yli puolet päästöistä; 

6. painottaa, että uudelleen metsittäminen, metsien heikentyneen tilan kunnostaminen ja 

maatalousmaisemien puuston määrän lisääminen peltometsäviljelyn avulla ovat ainoita 

negatiivisten päästöjen lähteitä, joilla on merkittävä potentiaali edistää Pariisin 

sopimuksen tavoitteiden saavuttamista; 

7. toteaa, että metsärikosten, kuten laittomien hakkuiden, on arvioitu4 olleen arvoltaan 50–

152 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016, kun ne vuonna 2014 olivat arvoltaan 

30–100 miljardia dollaria, ja että kyse on maailmanlaajuisesti tuottoisimmista 

ympäristörikoksista; toteaa, että metsään kohdistuvilla rikoksilla on merkittävä asema 

järjestäytyneen rikollisuuden rahoituksessa ja että ne köyhdyttävät merkittävästi 

valtioita, kansakuntia ja paikallisyhteisöjä menetettyjen tulojen muodossa; 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman R. C. ja Herold M.: Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate (marraskuu 2014), Working Paper 385, Center for Global Development. McKinsey & Company: 

Pathways to a low-carbon economy (2009). McKinsey & Company: Pathways to a low-carbon economy: 

Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve (2013). 
3 Baccini et al. “Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss” 

(2017) 
4 YK:n ympäristöohjelma: The Rise of Environmental Crime report (2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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8. palauttaa mieliin Bonnin haasteen1, jossa pyritään metsittämään uudelleen 

350 miljoonaa hehtaaria metsäkadosta ja heikentyneestä tilasta kärsiviä metsiä vuoteen 

2030 mennessä ja josta voidaan saada vuosittain noin 170 miljardin Yhdysvaltain 

dollarin hyödyt valuma-alueiden suojeluna, parantuneina satoina ja metsätuotteina ja 

joka voi eristää jopa 1,7 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttia; 

9. toteaa, että metsät eivät ole pelkästään merkittävä puutavaran, elintarvikkeiden ja 

kuitujen lähde, vaan myös koti 80 prosentille maailman maa-alueiden biologisen 

monimuotoisuudesta ja tärkeä erilaisten ekosysteemipalvelujen tarjoaja, jolla voi olla 

merkittävä asema maailman hiilen kierrossa; 

10. painottaa, että sekundaarimetsät, jotka syntyvät pääosin luonnollisten prosessien avulla 

merkittävän primäärimetsään kohdistuneen ihmisen tai luonnon aiheuttaman tuhon 

jälkeen, tarjoavat primäärimetsien lisäksi tärkeitä ekosysteemipalveluita, elinkeinoja 

paikalliselle väestölle sekä puutavaraa; katsoo, että koska myös niitä uhkaavat laittomat 

hakkuut, kaikkien metsänhoidon avoimuutta ja vastuullisuutta koskevien toimien olisi 

kohdistuttava primäärimetsien lisäksi myös sekundaarimetsiin; 

11. toteaa, että on yleisesti tiedossa ja kiistatonta, että trooppisten metsien muuntaminen 

maanviljelyyn, viljelyyn ja muuhun maankäyttöön aiheuttaa merkittävää lajien, 

erityisesti metsälajien häviämistä; 

12. kehottaa komissiota noudattamaan EU:n kansainvälisiä sitoumuksia, muun muassa 

Pariisin ilmastokonferenssin (COP21), YK:n metsäfoorumin (UNFF), biologista 

monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen (UNCBD), metsiä koskevan New 

Yorkin julistuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti tavoitteen 15.2, 

yhteydessä annettuja sitoumuksia, joiden tavoitteena on kaikentyyppisten metsien 

kestävän hoidon täytäntöönpanon edistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, 

heikentyneiden metsien ennallistaminen ja metsityksen ja uudelleenmetsityksen 

lisääminen koko maailmassa vuoteen 2020 mennessä; 

13. muistuttaa erityisesti, että EU on sitoutunut biologista monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen Aichin tavoitteisiin, jotka edellyttävät, että 17 prosenttia kaikista 

elinympäristöistä suojellaan, 15 prosenttia heikentyneistä ekosysteemeistä ennallistetaan 

ja metsäkato saatetaan lähes nollaan tai ainakin puolitetaan vuoteen 2020 mennessä; 

14. palauttaa mieliin erityisesti metsiä koskevan New Yorkin julistuksen mukaiset unionin 

kollektiiviset sitoumukset ennallistaa 150 miljoonaa hehtaaria heikentyneitä 

luonnonmaisemia ja metsiä vuoteen 2020 mennessä sekä lisätä sen jälkeen merkittävästi 

maailmanlaajuisen ennallistamisen tahtia tavoitteena ennallistaa vuoteen 2030 mennessä 

vielä vähintään 200 miljoonaa hehtaaria; 

15. on tyytyväinen kauan odotettuun, komission ympäristön pääosaston tilaamaan 

toteutettavuustutkimukseen vaihtoehdoista EU:n toimien tehostamiseksi metsäkadon 

torjumiseksi2; panee merkille, että kyseisessä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa 

seitsemään metsien kannalta riskejä aiheuttavaan hyödykkeeseen, eli palmuöljyyn, 

soijaan, kumiin, naudanlihaan, maissiin, kaakaoon ja kahviin, ja todetaan, että ”EU on 

                                                 
1 Ks. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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selkeästi osa maailmanlaajuisen metsäkadon ongelmaa”; 

16. on täysin tietoinen siitä, että metsäkatoa koskeva kysymys on monimutkainen, ja 

korostaa, että on tärkeää kehittää monien toimijoiden kollektiiviseen vastuuseen 

perustuva globaali ratkaisu; suosittaa tätä periaatetta kaikille puutavaran toimitusketjuun 

kuuluville, joita ovat EU ja muut kansainväliset järjestöt, jäsenvaltiot, rahoituslaitokset, 

tuottajamaiden hallitukset, alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt, kansalliset ja 

monikansalliset yritykset, kuluttajajärjestöt ja kansalaisjärjestöt; on lisäksi vakuuttunut 

siitä, että kaikkien näiden toimijoiden on osallistuttava toimiensa koordinointiin 

metsäkatoon liittyvien useiden vakavien ongelmien ratkaisemiseksi; 

17. on tyytyväinen siihen, että merkittävät yksityisen sektorin toimijat (joista monet ovat 

EU:sta) ovat sitoutuneet poistamaan metsäkadon toimitusketjuistaan ja 

investoinneistaan; toteaa kuitenkin, että EU:n on vastattava haasteeseen ja tuettava 

yksityisen sektorin pyrkimyksiä politiikalla ja asianmukaisilla toimenpiteillä yhteisen 

perustason ja yhdenvertaisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi; katsoo, että siten 

voitaisiin tehostaa sitoumuksia, kehittää luottamusta ja saada yritykset 

vastuullisemmiksi sitoumuksistaan; 

18. panee merkille puutavara-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevan 

julkisen kuulemisen käynnistämisen; katsoo, että mahdollisuus valita 

kyselylomakkeessa asetuksen soveltamisalan kaventamista koskeva vaihtoehto ei ole 

perusteltu, koska laiton kauppa kukoistaa asetuksen nykyisen soveltamisalan puitteissa; 

toteaa lisäksi, että Euroopan puutuoteteollisuuden keskusjärjestö suhtautuu myönteisesti 

puutavara-asetuksen soveltamisalan laajentamiseen kaikkiin puutuotteisiin; 

19. toteaa, että vuonna 2016 toteutetun EU:n puutavara-asetuksen tarkistamisen 

(SWD(2016)0034) yhteydessä ei ollut mahdollista arvioida, ovatko jäsenvaltioiden 

määräämät seuraamukset tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, koska tähän 

mennessä sovellettuja seuraamuksia on hyvin vähän; kyseenalaistaa sen, että joissakin 

jäsenvaltioissa sovelletaan säädettyihin seuraamuksiin ”kansallisia taloudellisia 

olosuhteita”, koska kyseisillä rikoksilla on kansainvälinen ulottuvuus ja koska ne on 

luokiteltu maailman yleisimmiksi ympäristörikoksiksi; 

20. panee merkille, että metsälainsäädännön soveltamisen valvontaan, metsähallintoon ja 

puukauppaan (FLEGT) liittyvien vientilupien on paljastettu mahdollistaneen laittoman 

puutavaran yhdistämisen lailliseen puutavaraan ja että tällaista puutavaraa voidaan näin 

ollen tuoda EU:hun EU:n puutavara-asetuksen1 mukaisesti; 

21. kehottaa komissiota päivittämään EU:n puutavara-asetusta koskevia ohjeita 

puuttuakseen konfliktipuutavaraan sekä suosittelemaan yksityiskohtaisempia 

riskienvähentämistoimenpiteitä valvonnan vahvistamiseksi, myös vaatimaan 

asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän vahvistamista toimijoilta, jotka tuovat 

                                                 
1 Environmental Investigation Agencyn (EIA) ja Indonesian metsäseurantaverkoston (Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan/JPIK) vuoden 2014 ”Permitting Crime” -raportissa todettiin, että tietyt TLAS-luvan 

(puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmä) saaneet yritykset osallistuvat ”puutavaran pesuun” ja sekoittavat 

laittomasti hankittua puutavaraa lailliseen puutavaraan. Nykyisin tällaista puutavaraa voidaan tuoda EU:hun 

FLEGT-luvalla. Saatavilla osoitteessa http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-

logging-now-it-needs-stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-

Crime.pdf 
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tuotteita konfliktialueilta tai suuririskisiltä alueilta, lahjonnan torjuntaa koskevia ehtoja 

tavarantoimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, tilinpäätösten tarkastamista ja 

korruption vastaisia tarkastuksia; 

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan EU:n puutavara-asetuksen 

täysimääräisesti täytäntöön ja valvomaan sen täytäntöönpanoa, ja katsoo, että EU:n 

puutavara-asetuksen on katettava kaikki tuotteet jotka valmistetaan tai voidaan 

valmistaa puusta tai jotka sisältävät tai voivat sisältää puuta; painottaa vaatimusta 

toteuttaa riittäviä ja tehokkaita tarkastuksia, myös monimutkaisiin toimitusketjuihin ja 

maahantuontiin valmistusmaista, ja vaatii ottamaan käyttöön vankkoja ja varoittavia 

seuraamuksia kaikille taloudellisille toimijoille, koska kyseessä on kansainvälinen 

rikollisuus, joka on ympäristörikosten alalla kaikista tuottoisinta; 

23. panee merkille yhteisömetsänhoitoa/kollektiivista tapaoikeudellista 

maanomistusjärjestelmää koskevat mallit, joista voi seurata useita hyötyjä1, kuten 

metsäalueiden ja saatavilla olevien vesivarojen lisääntyminen, laittomien hakkuiden 

väheneminen selkeiden puutavaran saantia koskevien sääntöjen avulla sekä vahva 

metsäseurantajärjestelmä; ehdottaa, että toteutetaan enemmän tutkimusta ja tarjotaan 

lisätukea yhteisömetsänhoidon oikeuskehyksen kehittämiseksi; 

24. painottaa, että kansalaisten maanomistusoikeuksien tunnustamista esimerkiksi 

perustuslaissa ei välttämättä sovelleta käytännössä2 ja että tämän vuoksi EU:n olisi 

harjoitettava aktiivista seurantaa, jotta varmistetaan maanomistusoikeuksien 

kunnioittaminen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten ja yksittäistapauksissa EU:n 

kehitysyhteistyörahoituksen yhteydessä; 

25. muistuttaa, että komission on määrä antaa avoimuusdirektiivin 2013/50/EU toiminnasta 

27. marraskuuta 2018 parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa otetaan käyttöön 

kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien (luonnontilaisten tai puolittain luonnontilaisten 

metsien) puunkorjuuta harjoittavien pörssinoteerattujen ja suurten muiden kuin 

pörssinoteerattujen yritysten hallituksille suorittamien maksujen paljastamista koskevia 

vaatimuksia; toteaa lisäksi, että kertomukseen olisi liitettävä lainsäädäntöehdotus; 

kehottaa komissiota mahdollisen tarkistuksen osalta harkitsemaan velvoitteen 

laajentamista muihin teollisuudenaloihin, joilla on vaikutusta metsiin, sekä muihin kuin 

aarniometsiin; 

26. kehottaa EU:ta sitoutumaan jatkossakin tehostamaan käynnissä olevia neuvotteluja 

metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevista 

vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista; korostaa tarvetta varmistaa, että hakkuuta 

varten korruption avulla tai laittomasti myönnettyjä käyttöoikeussopimuksia ei 

laillisteta sopimuksilla tai lainsäädännöllä, että lainsäädäntö ja sopimukset ovat 

kansainvälisen oikeuden mukaisia ja vastaavat sitoumuksia, jotka koskevat ympäristön 

ja biologisen monimuotoisuuden suojelua, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä, että ne 

                                                 
1 ClientEarthin esittelemä tapaus Nepalista, tutustuttavissa osoitteessa https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/ 
2 Hiljattain paljastunut tapaus (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston rahoittama 

WaTER-hanke) Kenian Ogiek- ja Sengwer-alkuperäiskansojen maanomistusoikeuksien rikkomisesta, vaikka 

näiden oikeus maahan tunnustetaan perustuslaissa, erityisesti sen 63 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja vuonna 

2016 annetussa yhteisön maata koskevassa säädöksessä. 
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johtavat asianmukaisiin toimiin metsien säilyttämiseksi ja niiden hoitamiseksi 

kestävällä tavalla, ottaen samalla huomioon paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen 

lailliset oikeudet tunnustamalla perinteiset maanomistusoikeudet ja vakiintuneet 

oikeudet, ja että niillä puututaan maailmanlaajuisen puutavarakaupan ongelmiin, kuten 

konfliktipuutavaraan ja jalostettuun puutavaraan; 

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan avunantajien politiikkaa ja 

varmistamaan, että kyseisen politiikan kautta ohjattua kehitysrahoitusta ei käytetä 

koskemattomien sademetsien teollisen mittakaavan hakkuiden laajentamiseen; kehottaa 

keskeyttämään hankkeiden rahoituksen, jos esitetään perusteltu väite tällaisten 

hakkuiden olemassaolosta, siihen saakka, kunnes väite on hylätty tai korjaavia 

toimenpiteitä on toteutettu; 

28. kehottaa EU:ta tukemaan sellaisten kehitysmaiden aloitteita, joilla on runsaat 

metsävarat, sellaisten maatalouskäytäntöjen ja kaivannaistoiminnan rajoittamattoman 

laajentumisen tasapainottamiseksi, joilla on ollut kielteinen vaikutus metsänhoitoon ja 

alkuperäiskansojen elinkeinoon ja kulttuurin eheyteen sekä haitallisia vaikutuksia 

sosiaaliseen vakauteen ja maanviljelijöiden elintarvikeomavaraisuuteen; 

29. toteaa, että FLEGT-prosessissa olisi puututtava metsäkadon taustasyihin tuottajamaissa 

ja että niitä ovat epävarmat maanomistussuhteet, heikko lainvalvonta ja heikko hallinto; 

30. kehottaa EU:ta vuoropuhelussaan sellaisten kehitysmaiden kanssa, joilla on runsaat 

metsävarat, tarkastelemaan tarvetta ottaa käyttöön asianmukaisia korvausjärjestelmiä ja 

ohjelmia paikallisyhteisöjä varten, jotka ovat joutuneet siirtymään ja joilta on evätty 

tapaoikeuden mukainen maan ja luonnonvarojen hallinta, kaikissa tapauksissa, joissa 

heiltä ei ole saatu vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta; 

31. kehottaa EU:ta laatimaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täydentäväksi 

elementiksi tällaisia sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä, jossa käytetään mallina 

unionin puutavara-asetusta ja joka koskee sekä yrityksiä että rahoituslaitoksia, ja 

kehottaa myös tarkistamaan nykyisten vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 

käytännön toimintaa varmistaen, että valtion puutavaran laillisuuden 

varmistusjärjestelmän yhteinen arviointi toimii vapaaehtoisessa 

kumppanuussopimuksessa kuvatulla tavalla ja että puutavaran pesu voidaan sulkea pois; 

panee huolestuneena merkille, että vaikka EU:n ansiona on, että se on säännellyt 

puutavaran, kalastuksen ja konfliktialueiden mineraalien toimitusketjuja, se ei vielä ole 

säännellyt toimitusketjuja, jotka koskevat metsien kannalta riskejä aiheuttavia 

maataloushyödykkeitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 

puutavara-asetuksen täytäntöönpanemiseksi, jotta sen vaikuttavuutta voitaisiin 

paremmin arvioida; 

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään prosessin, joka käynnistyy konfliktien 

syttyessä vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen kumppanimaissa, myös nimeämään 

riippumattoman paneelin toteuttamaan arvioinnin konfliktipuutavaran riskistä ja 

tarpeesta keskeyttää vapaaehtoinen kumppanuussopimus kaikissa neuvottelujen 

vaiheissa, jos saadaan näyttöä siitä, että puutavarakaupasta saatavat tulot ruokkivat 

konfliktia; 
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33. kehottaa komissiota varmistamaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja EU:n muiden 

politiikkojen johdonmukaisuuden ja vahvistamaan niiden välisiä synergioita sekä 

varmistamaan, että niitä toteutetaan johdonmukaisesti metsäkadon torjumista 

kehitysmaissa koskevien ohjelmien, mukaan lukien REDD+-ohjelman, kanssa; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että metsien kannalta riskejä aiheuttavien hyödykkeiden 

tuonnille ei myönnetä suoraa eikä epäsuoraa tukea EU:n tulevassa elintarvike- ja 

maanviljelypolitiikassa; kehottaa komissiota kannustamaan silloin kun se on 

tarkoituksenmukaista peltometsäviljelyn ja uudelleenmetsityksen lisäämiseen; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että metsäkatoon liittyviin 

ympäristöongelmiin puututaan myös vuoteen 2020 ulottuvassa biologista 

monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa asetettujen tavoitteiden valossa, sillä 

niiden olisi oltava oleellinen osa unionin ulkoista toimintaa tällä alalla; 

34. katsoo, että kartoitus, myös satelliittiteknologian ja geomatiikan avulla, on ratkaisevan 

tärkeää metsänhoidon avoimuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi sekä 

kohdennettujen metsitystä, uudelleen metsitystä ja ekologisten käytävien luomista 

koskevien strategioiden laatimiseksi; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 

tarjoamaan kehitysmaille, joilla on runsaat metsävarat, teknistä ja taloudellista apua 

niiden metsien perusteellisen kartoituksen tukemiseksi, myös tukemalla 

yhteiskartoitusta koskevia hankkeita, joita kansalaisjärjestöt, metsäalan organisaatiot, 

tutkijat ja paikalliset asiantuntijat toteuttavat yhdessä; 

35. toteaa, että yli puolet hyödykkeistä, joita tuotetaan ja viedään globaaleille markkinoille, 

saadaan metsien laittomasta hävittämisestä1 ja että maatalouden laajentaminen 

(kaupallinen ja toimeentulon vuoksi toteutettava) aiheuttaa yli 80 prosenttia kaikesta 

metsäkadosta2; toteaa lisäksi, että kuten eräässä äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, 

rehun ja proteiinien (esimerkiksi soijan) tuonti EU:hun lihan suuren kulutuksen vuoksi, 

kaakaon ja palmuöljyn tuonti EU:hun, rahoitusvirrat, jotka tukevat metsäkatoa ja 

metsien tilan huononemista edistäviä aloja, liikenteen biopolttoaineiden kulutus ja 

metsäbiomassan ja puutavaran kasvava kysyntä, myös energiaksi, ovat merkittäviä 

metsäkadon ja metsien tilan huononemisen aiheuttajia3; 

36. kehottaa EU:ta luomaan sitovan sääntelykehyksen, jolla varmistetaan, että raaka-aineen 

alkuperä voidaan jäljittää kaikissa maataloushyödykkeiden tuojien toimitusketjuissa; 

toteaa, että uusia teknologioita, esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa, voidaan käyttää 

hyödykkeiden alkuperän jäljittämiseen, ja painottaa, että tätä voitaisiin hyödyntää 

käytännössä lisäämään avoimuutta eri hyödykkeiden alkuperästä ja käytännöllisesti 

katsoen poistamaan metsien tilan huononeminen ja metsäkato toimitusketjuista; 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Toteutettavuustutkimus vaihtoehdoista EU:n toimien tehostamiseksi metsäkadon ja metsien tilan 

huononemisen torjumiseksi (komissio) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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37. kehottaa komissiota kehittämään sertifiointijärjestelmän kestävällä tavalla tuotetuille, 

metsäkatoa aiheuttamattomille tuotteille, joita tuodaan EU:n markkinoille; 

38. toteaa, että palmuöljyn osalta nykyisillä sertifiointijärjestelmillä on ollut myönteinen 

vaikutus, mutta panee huolestuneena merkille, että RSPO, ISPO, MSPO ja kaikki muut 

merkittävät tunnustetut sertifiointijärjestelmät eivät tuloksellisesti estä jäseniään 

muuntamasta sademetsiä tai turvesoita palmuviljelmiksi; katsoo näin ollen, että tällaiset 

merkittävät sertifiointijärjestelmät eivät onnistu tuloksellisesti rajoittamaan 

kasvihuonekaasupäästöjä viljelmien perustamisen ja toiminnan aikana, joten niillä ei ole 

kyetty estämään laajoja metsä- ja turvepaloja; kehottaa komissiota huolehtimaan näiden 

sertifiointijärjestelmien riippumattomasta tarkastamisesta ja seurannasta sen 

varmistamiseksi, että EU:n markkinoille saatettu palmuöljy täyttää kaikki tarvittavat 

vaatimukset ja on kestävästi tuotettua; toteaa, että kestävyyttä koskevaa kysymystä ei 

voida palmuöljyn alalla lähestyä yksinomaan vapaaehtoisin toimenpitein ja politiikoin 

vaan olisi lisäksi otettava käyttöön palmuöljyä tuottavia yrityksiä koskevia sitovia 

sääntöjä ja niitä koskeva pakollinen sertifiointijärjestelmä; 

39. palauttaa mieliin 4. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman palmuöljystä ja 

sademetsien metsäkadosta1, myös toteamuksen, että 73 prosenttia globaalista 

metsäkadosta johtuu maan raivaamisesta maataloushyödykkeitä varten ja 40 prosenttia 

siirtymisestä laajamittaiseen pelkästään öljypalmuun keskittyvään viljelyyn, sekä sen, 

että EU on merkittävä metsäkatoa aiheuttamalla saatujen tuotteiden tuoja; palauttaa 

mieliin myös parlamentin uusiutuvista energialähteistä annettuun direktiiviin esittämät 

tarkistukset, jotka koskevat luopumista vaiheittain vuoteen 2021 mennessä 

kannustimista, jotka koskevat palmuöljyn käyttöä liikenteen polttoaineissa; 

40. kehottaa komissiota toteuttamaan jatkotoimia parlamentin edellä mainitun, palmuöljystä 

ja sademetsien metsäkadosta annetun päätöslauselman johdosta ja ottamaan käyttöön 

EU:n markkinoille tulevalle palmuöljylle ja sitä sisältäville tuotteille kestävyyskriteerejä 

ja yhtenäisen sertifiointijärjestelmän sekä parantamaan EU:hun tuodun palmuöljyn 

jäljitettävyyttä; 

41. kehottaa painokkaasti komissiota ja kaikkia niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät vielä 

ole tätä tehneet, toteuttamaan toimia, joilla otetaan käyttöön EU:n laajuinen sitoumus, 

jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä hankitaan yksinomaan sertifioitua vastuullisesti 

tuotettua palmuöljyä, esimerkiksi allekirjoittamalla ja panemalla täytäntöön Euroopan 

maiden maatalouden hyödykeketjujen aiheuttaman metsäkadon torjumisesta annettu 

Amsterdamin julkilausuma, ja kehottaa pyrkimään siihen, että otetaan käyttöön 

teollisuutta koskeva sitoumus, esimerkiksi allekirjoittamalla ja panemalla täytäntöön 

täysin kestävästä palmuöljyn toimitusketjusta annettu Amsterdamin julkilausuma; 

42. katsoo, että metsäkadon pysäyttämistoimiin on sisällyttävä nykyisten viljelymaiden 

mahdollisimman tehokkaan käytön tukeminen, joka on toteutettava älykkäitä kyliä 

koskevan lähestymistavan yhteydessä; toteaa, että ekologisia menetelmiä noudattavalla 

maataloudella on vahva potentiaali ekosysteemitoimintojen maksimoimiseen erittäin 

monipuolisen sekaistutusjärjestelmän, peltometsäviljelyn ja permakulttuuritekniikoiden 

avulla myös palmuöljyn, kaakaon ja kumin kaltaisten kasvien tapauksessa ja että nämä 

tekniikat voivat tuottaa myös lisähyötyjä sosiaalisten vaikutusten, tuotannon 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0098. 
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monipuolistamisen ja tuottavuuden muodossa ilman, että jouduttaisiin muuttamaan 

enempiä metsiä muuhun käyttöön; 

43. kehottaa EU:ta varmistamaan, että toteutetut toimenpiteet ja sääntelykehys eivät aiheuta 

kohtuuttomia rasitteita pienille ja keskisuurille tuottajille eivätkä estä heidän pääsyään 

markkinoille ja kansainväliseen kauppaan; 

44. kehottaa komissiota osoittamaan poliittista tahtoa ja johtajuutta sitoutumalla 

mahdollisimman pian ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä esittämään 

metsäkatoa ja metsien tilan huononemista koskevan kunnianhimoisen EU:n 

toimintasuunnitelman, joka sisältäisi konkreettisia sääntelytoimia sen varmistamiseksi, 

etteivät mitkään EU:hun liittyvät toimitusketjut tai liiketoimet aiheuta metsäkatoa, 

metsien tilan huononemista tai ihmisoikeusloukkauksia kehitysmaissa; 

45. kehottaa sisällyttämään tällaisiin lainsäädäntötoimiin pakollisia asianmukaista 

huolellisuutta koskevia vaatimuksia niille toimitusketjun toimijoille, jotka käyttävät 

metsien kannalta riskejä aiheuttavia hyödykkeitä, sekä rahoituslaitoksille velvoitteita 

toteuttaa toimia rahoitusinvestoinneista aiheutuvan metsäkatoriskin poistamiseksi; 

46. painottaa, että unionin kauppaneuvottelujen on vastattava unionin sitoumuksia toteuttaa 

toimia metsäkadon ja metsien tilan huononemisen vähentämiseksi sekä metsien 

hiilivarantojen vahvistamiseksi kehitysmaissa; 

47. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti nykyisiä 

diplomaattisia ja institutionaalisia prosesseja ja vuoropuheluja rohkaistakseen maita, 

joissa jalostetaan ja/tai joihin tuodaan merkittäviä määriä trooppista puuta, erityisesti 

kun niiden puutavaratuotteita tuodaan EU:hun (kuten Kiina ja Vietnami), laatimaan 

tehokasta lainsäädäntöä, jolla kielletään laittomasti hakatun puutavaran tuonti ja 

velvoitetaan toimijat noudattamaan EU:n puutavara-asetukseen verrattavissa olevaa 

asianmukaista huolellisuutta. 
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