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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä edistymistä vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksissa, erityisesti 

kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden ja hallituksien välisen yhteenkuuluvuuden lujittumista 

politiikkaa koskevien yhteisten päätöksien tekemiseksi; kehottaa komissiota saattamaan 

meneillään olevat neuvottelut tuloksekkaasti päätökseen, lujittamaan ja vauhdittamaan 

voimassa olevien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanoa, asettamaan 

kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan edelleen etusijalle, antamaan 

asianmukaista apua tarvittavien uudistusprosessien tukemiseksi vapaaehtoisen 

kumppanuussopimuksen piiriin kuuluvissa viejämaissa ja ratkaisemaan jäljellä olevat 

haasteet, joita ovat korruptio, puutavaran tuonti konfliktialueilta, metsien tilan 

heikkeneminen, avoimuus ja maanomistusoikeuksien turvaaminen yhteisöille 

maanhallinnan keskeisenä periaatteena; kehottaa painokkaasti komissiota kannustamaan 

vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen piiriin kuuluvia maita tarkastelemaan metsäkatoa, 

metsien muuttamista muuhun käyttöön ja kestävää metsänhoitoa koskevia kysymyksiä, 

kun maat kehittävät puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmiään; lisää, että 

vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa olisi myös 

otettava huomioon uudet maantieteelliset painopistealueet, kuuluivatpa ne vapaaehtoisen 

kumppanuussopimuksen piiriin tai eivät;  

2. toteaa, että vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa saavutetaan 

todennäköisemmin menestystä, jos siinä myönnetään kohdennetumpaa tukea 

haavoittuville ryhmille, jotka osallistuvat puuvarojen hoitoon (pienviljelijät, mikro- ja pk-

yritykset, ”epävirallisen” alan riippumattomat toimijat); painottaa, että on tärkeää 

varmistaa, että sertifiointiprosesseissa otetaan huomioon metsänhoitoon osallistuvien 

haavoittuvampien ryhmien edut; 

3. painottaa, että on tärkeää torjua trooppisen puun laitonta kauppaa; ehdottaa komissiolle, 

että tulevissa neuvotteluissa, jotka koskevat vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 

vientilisenssien myöntämistä EU:hun viedyille tarkastetuille laillisille puutuotteille, 

otetaan huomioon marraskuusta 2016 alkaen käytössä olleesta Indonesian järjestelmästä 

saadut kokemukset; pyytää komissiota toteuttamaan riippumattoman 

vaikutustenarviointitutkimuksen, joka koskee Indonesian puutavaran laillisuuden 

varmistusjärjestelmän täytäntöönpanoa ja joka olisi esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa; 

4. muistuttaa, että puutavaran tuonti konfliktialueilta on jo yksi vapaaehtoisia 

kumppanuussopimuksia koskevan toimintasuunnitelman toimialoista mutta että asian 

tarkastelemiseksi ei ole toteutettu riittävästi toimia; kehottaa komissiota lunastamaan 

lupauksensa, joka koskee EU:n puutavara-asetuksessa vahvistettujen due diligence -

velvoitteiden laajentamista konfliktialueilta tuotuun puuhun tulevan tarkistuksen 

yhteydessä; 

5. painottaa tarvetta parantaa EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanoa ja sen valvontaa, 

jotta voidaan parhaiten säilyttää kestävä kaupankäynti maahantuotujen ja kotimaisesti 

tuotettujen puun ja puutuotteiden alalla; 

6. antaa tunnustusta tärkeälle työlle, jota on tehty YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) 
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ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) johdolla ja joka liittyy 

maailmanlaajuiseen kestävään metsänhoitoon, ja toteaa, että tämä on keskeisessä 

asemassa alan kestävän kaupankäynnin kannalta; 

7. kehottaa EU:ta vahvistamaan yhteistyötä ja tehostamaan kumppanuuksia suurten 

puutavaraa kuluttavien maiden ja kansainvälisten sidosryhmien, kuten Yhdistyneiden 

kansakuntien (YK), erityisesti elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), sekä 

Kansainvälisen metsäntutkimuskeskuksen (CIFOR) ja Maailmanpankin metsäohjelman 

(PROFOR), kanssa, jotta vähennetään vaikuttavammin laittomasti hakatulla puutavaralla 

käytävää kauppaa maailmanlaajuisesti ja parannetaan metsienhallintaa 

kokonaisvaltaisesti; 

8. toteaa, että puun ja puutuotteiden tuonnin tarkastuksia olisi tehostettava EU:n rajoilla sen 

varmistamiseksi, että maahantuodut tuotteet todella täyttävät kriteerit, jotka ovat EU:hun 

tuonnin edellytyksenä; 

9. muistuttaa, että metsissä asuu 300 miljoonaa ihmistä ja että lähes 1,6 miljardin ihmisen 

toimeentulo on riippuvainen metsävaroista, joilla he tuottavat elintarvikkeita, polttoainetta 

ruoan valmistukseen ja lämmitykseen, lääkkeitä ja vaatteita sekä työllistävät itsensä ja 

tuottavat tuloja; toteaa, että metsävarat toimivat myös turvaverkkoina kriisi- tai 

hätätilanteissa, esimerkiksi, kun pitkällinen kuivuus tuhoaa sadon; katsoo, että EU:n olisi 

jatkuvasti toteutettava toimia vastapuoliensa kanssa varmistaakseen, että metsistä saatu 

lisäarvo on kestävää ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista; 

10. panee huolestuneena merkille, että vientiin suuntautunut maatalous on yhä suurimpia 

globaalin metsäkadon aiheuttajia, koska noin 75 prosenttia kaikesta metsäkadosta johtuu 

tällä hetkellä luonnonmetsien muuttamisesta maatalouden käyttöön1, ja että noin puolet 

kaikesta trooppisen metsän häviämisestä vuoden 2000 jälkeen on johtunut metsien 

laittomasta muuttamisesta kaupallisen maatalouden käyttöön; toteaa, että EU on suurin 

palmuöljy- ja soijaviennin tuoja maista, joissa on trooppisia metsiä, ja että viimeaikaisten 

arvioiden mukaan soijan, naudanlihan, palmuöljyn, kahvin ja kaakaon osuus trooppisesta 

metsän häviämisestä on ollut maailmanlaajuisesti lähes 80 prosenttia, samalla kun 

kaupallisen vientiin suuntautuneen maatalouden rooli metsäkadon edistämisessä on 

kasvanut 2000-luvulla2; painottaa EU:n vankan yhteisen maatalouspolitiikan tarvetta 

tuontiriippuvuutemme vähentämiseksi tietyillä aloilla; 

11. kehottaa uudelleen EU:ta kehittämään sellaisen metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä 

koskevan toimintasuunnitelman, joka sisältäisi konkreettisia sääntelytoimia sen 

varmistamiseksi, etteivät mitkään EU:hun liittyvät toimitusketjut ja liiketoimet aiheuta 

metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä; 

12. toteaa huolestuneena, että metsäkatoa pidetään yhtenä maailmanlaajuista 

ilmastonmuutosta edistävänä tekijänä, ja muistuttaa, että 70 prosenttia maailman kasveista 

ja eläimistä elää metsissä ja on menettämässä elinalueensa metsäkadon vuoksi; 

13. toteaa, että EU on säännellyt puutavaran, kalastuksen ja konfliktialueiden mineraalien 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014, 

huhtikuu 2016, s. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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toimitusketjuja mutta ei vielä toimitusketjuja, jotka koskevat metsien kannalta riskejä 

aiheuttavia maataloushyödykkeitä; toteaa, että äskettäin julkistetun EU:n metsäkadon 

vastaisia toimia koskevan ”Feasibility study on options to step up EU action against 

deforestation” -toteutettavuustutkimuksen mukaan lainsäädäntö, jolla säännellään metsien 

kannalta riskejä aiheuttavien hyödykkeiden tuloa EU:n markkinoille, olisi tehokkain 

metsäkatoa torjuva kysyntäpuolen toimi; kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisuutta 

kehittää täytäntöönpanokelpoiset puitteet due diligence -velvoitteille näiden hyödykkeiden 

koko toimitusketjussa siten, että oikeusvarmuus toteutuu ja puitteet perustuvat kestävyyttä 

tai metsäkadon torjuntaa koskeviin kriteereihin, jotka koskevat esimerkiksi välittömiä ja 

välillisiä vaikutuksiin metsiin ja muihin ekosysteemeihin, työntekijöiden kohtelua sekä 

metsäyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia; 

14. painottaa tarvetta laajentaa ja vahvistaa järjestelyjä, joilla torjutaan, seurataan ja 

tarkastetaan EU:n kahden- ja monenvälisten vapaakauppa- ja investointisopimusten 

vaikutusta ympäristöön ja ihmisoikeuksiin, myös todennettavissa olevien indikaattoreiden 

ja riippumattomien yhteisöperustaisten seuranta- ja raportointialoitteiden välityksellä; 

15. muistuttaa, että Malesia ja Indonesia ovat palmuöljyn suurimmat tuottajat noin 85–

90 prosentin osuudella koko maailman tuotannosta ja että tähän hyödykkeeseen 

kohdistuva kasvava kiinnostus johtaa metsien hävittämiseen, aiheuttaa painetta 

maankäyttöön ja vaikuttaa merkittävästi paikallisyhteisöihin, terveyteen ja 

ilmastonmuutokseen; painottaa tässä yhteydessä, että Indonesian ja Malesian kanssa 

käytäviä kauppasopimusneuvotteluja olisi hyödynnettävä tilanteen kohentamiseksi paikan 

päällä; 

16. kehottaa EU:ta sisällyttämään kaikkiin kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä, joilla voidaan pysäyttää laiton puunkorjuu, 

metsäkato, maananastukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset, joihin sovelletaan 

asianmukaisia ja tehokkaita riidanratkaisumekanismeja, ja harkitsemaan eri 

täytäntöönpanokeinoja, seuraamuksiin perustuvaa mekanismia ja määräyksiä, joilla 

taataan omistusoikeus, ennalta kuuleminen ja tietoon perustuva suostumus; kehottaa 

komissiota sisällyttämään tarkistuslausekkeella tällaisia määräyksiä jo tehtyihin 

vapaakauppasopimuksiin, kuten erityisesti sitoumukseen panna Pariisin ilmastosopimus 

tuloksellisesti täytäntöön; painottaa, että on tärkeää seurata näitä määräyksiä ja aloittaa 

viipymättä viranomaisten järjestämät kuulemismenettelyt tapauksissa, joissa 

kauppakumppanit eivät noudata näitä sääntöjä, ja käynnistää erityiset täytäntöönpanon 

valvontaa koskevat mekanismit, kuten riidanratkaisumekanismit, jotka on perustettu 

kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen yhteydessä; 

17. muistuttaa, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja on 

noudatettava; tukee parhaillaan käytäviä neuvotteluja sellaisen YK:n velvoittavan 

välineen luomiseksi, joka koskee monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä sekä 

ihmisoikeuksia, ja painottaa, että EU:n on tärkeää osallistua aktiivisesti tähän prosessiin; 

18. toteaa, että yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetussa asetuksessa taataan edelleen 

rajoitettu liikkumavara metsävarojen suojelemiseksi ja vastuulliseksi hoitamiseksi; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että GSP- ja GSP+-järjestelmän kattamia metsäalan 

kannalta merkityksellisiä yleissopimuksia seurataan asianmukaisesti myös 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen taholta metsien suojelun takaamiseksi kumppanimaissa, 
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esimerkiksi varmistamalla valitusmekanismin avulla, että osapuolien tekemät valitukset 

otetaan asianmukaisesti huomioon; korostaa, että mekanismissa on otettava erityisesti 

huomioon alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeudet sekä 

soveltuvilta osin oikeudet, jotka taataan alkuperäis- ja heimokansoja koskevassa ILO:n 

yleissopimuksessa C 169; 

19. kehottaa painokkaasti komissiota sisällyttämään vapaakauppasopimusten korruption 

torjuntaa koskevien lukujen soveltamisalaan laittomat metsäalan käytännöt, kuten puun 

alihinnoittelu käyttöoikeussopimuksissa, kaupallisten yhtiöiden toteuttama suojeltujen 

puulajien korjuu, metsätuotteiden salakuljetus yli rajojen, metsien raaka-aineiden laiton 

hakkuu ja jalostus ilman lisenssiä; 

20. korostaa, että laittomiin hakkuisiin liittyvään korruptioon olisi puututtava EU:n 

kauppapolitiikassa; kehottaa komissiota sisällyttämään sen vapaakauppasopimuksiin 

laittomiin hakkuisiin liittyvän korruption torjuntaa koskevat toteuttamiskelpoiset 

määräykset, jotka on pantava tuloksellisesti ja täysimääräisesti täytäntöön; 

21. muistuttaa, että on tärkeää taata asianmukaisesti oikeuden saatavuus, oikeussuojakeinot ja 

väärinkäytösten paljastajien tehokas suojelu luonnonvaroja vievissä maissa, jotta 

varmistetaan kaikkien säädösten tai aloitteiden tehokkuus; 

22. kehottaa EU:ta harkitsemaan avoimen, toimivan ja toteuttamiskelpoisen ”sosiaalisiin ja 

ympäristönäkökohtiin liittyvää tuotteiden jäljitettävyyttä” koskevan merkintäjärjestelmän 

kehittämistä puutavaran koko tuotantoketjulle sekä metsien kannalta riskejä aiheuttaville 

maataloushyödykkeille WTO:n määräysten mukaisesti ja edistämään samanlaisia toimia 

kansainvälisellä tasolla; korostaa, että sertifioinnin olisi oltava helposti saatavilla 

pienyrittäjille ja pk-yrityksille ja ymmärrettävä kuluttajille; muistuttaa, että tällaisten 

toimenpiteiden olisi pysyttävä käytännöllisinä ja kohtuuhintaisina erityisesti pienille 

tuottajille; muistuttaa, että tullitarkastuksia on lisättävä, lupaviranomaisten ja tarkastajien 

täysi riippumattomuus ja vastuuvelvollisuus on varmistettava ja oikeudellisia toimia on 

toteutettava sertifiointiprosessissa havaittuja käytäntöjä vastaan; 

23. muistuttaa, että vastuullinen maan- ja metsienhallinta on keskeisessä asemassa, jotta 

varmistetaan yhteiskunnallinen vakaus, ympäristön kestävä käyttö ja vastuullinen 

investointi kestävään kehitykseen; 

24. kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja edistämään vastuullista 

yritystoimintaa koskevien ohjeiden, kuten OECD:n ohjeiden, yleistymistä vastuullisissa 

maatalouden toimitusketjuissa sekä edistämään kunnianhimoisia sitoumuksia ILO:n 

yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten suhteen yhdessä 

kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tehokkaassa yhteistoiminnassa paikallisten sidosryhmien 

kanssa ja kehittämään asianmukaiset säännökset, joilla valvotaan sijoittajien sosiaalisia ja 

ympäristöä koskevia normeja ja estetään investointeja, joilla edistetään metsien 

häviämistä ja laittomia hakkuita, esimerkiksi lisäämällä tämän ulottuvuuden muiden kuin 

taloudellisten tietojen julkistamista koskevaan direktiiviin sen tulevan tarkistamisen 

yhteydessä; kehottaa EU:ta pyrkimään tähän suuntaan myös kansainvälisten 

kumppaneiden kanssa. 
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