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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää asianmukaisena, että strategiaan sisältyy metsien suojelua ja hoitoa edistäviä 

kannustimia, ja suhtautuu myönteisesti EU:n uudesta metsästrategiasta annettuun 

komission tiedonantoon, jossa otetaan huomioon, että – toissijaisuusperiaatetta noudattaen 

– tarvitaan metsäkatastrofien ehkäisemistä ja hallitsemista koskeva kokonaisvaltainen ja 

johdonmukainen yhteinen strategia; 

2. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan ympäristöpalveluista perittävien maksujen käyttöön 

ottamista metsänhoidon kannustimina; toteaa, että kestävä metsänhoito vaikuttaa 

myönteisesti metsäpalojen ehkäisyyn, biologiseen monimuotoisuuteen ja suojeluun ja se 

on ratkaisevan tärkeä erityisesti maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden taloudellisen 

kehityksen kannalta; 

3. korostaa, että erityisesti Välimeren alueella metsäpalot ovat toistuva ilmiö, joka on 

ilmastonmuutoksen syy ja seuraus; toteaa, että myrskyt, metsäpalot ja metsien tuholaiset 

ovat luonnonkatastrofeja, jotka voidaan metsänhoitotekniikoiden avulla minimoida, ja 

katsoo, että metsänhoidon parantamisen ohella olisi edistettävä erityistoimia kuten 

laiduntamisen käyttöönottoa tai peltometsäviljelyalojen perustamista politiikkatoimina, 

joista olisi säädettävä yhteisessä maatalouspolitiikassa sekä ensimmäisen pilarin 

(laiduntamiskelpoiset alueet) että toisen pilarin (maaseudun kehittäminen) kautta; 

4. pitää tärkeänä metsätalousketjujen taloudellista elinkelpoisuutta parantavan biotalouden 

käsitteen soveltamisen edistämistä innovoinnin ja teknologiasiirron avulla ja tässä 

mielessä entistä suuremman tuen antamista muulle kuin metsätuotteiden tuotannolle; 

5. korostaa tarvetta ottaa huomioon myös metsänviljelyaineistojen uudelleenkäytön 

mahdollisuus ja tehokas käyttö unionin kauppataseen alijäämää pienentävänä tekijänä 

sekä tekijänä, joka vaikuttaa kestämättömän metsänhoidon vähenemiseen ja 

ympäristönsuojeluun sekä metsäkadon vähenemiseen kolmansissa maissa; 

6. korostaa, että metsänhoitosuunnitelmat eivät saa muuttua uusiksi byrokraattisiksi 

lisärasitteiksi, joilla vaikeutetaan Euroopan metsien kestävää käyttöä; vetoaa sen vuoksi 

jäsenvaltioihin, jotta ne tarkastelevat uudelleen metsänhoitosuunnitelmien 

täytäntöönpanoa, ottavat huomioon suhteellisuusperiaatteen ja ”pienet ensin” -periaatteen 

sekä säätävät metsänhoitajan vastuuta koskevan selvityslomakkeen käytöstä. 

 


