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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten tarkoituksena on luoda oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan, 
että kaikki kumppanuussopimusten nojalla kumppanimaista EU:n alueelle tuotu 
puutavara ja puutuotteet on tuotettu laillisesti; korostaa, että vapaaehtoiset 
kumppanuussopimukset on yleisesti ottaen tarkoitettu edistämään metsäalan systeemisiä 
muutoksia, joilla pyritään kestävän metsänhoidon kehittämiseen, laittomien hakkuiden 
lopettamiseen sekä metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevien 
maailmanlaajuisten toimien tukemiseen; painottaa, että vapaaehtoiset 
kumppanuussopimukset ovat sekä EU:lle että sen kumppanimaille merkittävä 
oikeudellinen kehys, jonka asianomaisten maiden hyvä yhteistyö ja sitoutuminen on 
mahdollistanut;

2. pitää myönteisenä kehitystä, joka on saatu aikaan FLEGT-toimintasuunnitelman 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten avulla, sekä hallitusten, toimialan ja 
kansalaisyhteiskunnan välisen vuoropuhelun lisääntymistä monissa maissa 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten seurauksena; toteaa, että tähän mennessä 
seitsemän maata on ratifioinut vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa 
(Ghana, Indonesia, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta, Liberia ja 
Vietnam) ja että näistä Indonesia on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kumppani, joka 
soveltaa vuodesta 2016 toiminnassa ollutta FLEGT-lupamenettelyä, ja että EU on 
käynyt neuvotteluja ja parafoinut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset Hondurasin ja 
Guyanan kanssa ja neuvottelut ovat käynnissä kuuden muun maan kanssa 
(Norsunluurannikko, Kongon demokraattinen tasavalta, Gabon, Laos, Thaimaa ja 
Malesia); korostaa, että vapaaehtoiset kumppanuussopimukset muodostavat erittäin 
vaikuttavan kehyksen hyvien kumppanuuksien rakentamiseksi kyseisten maiden kanssa 
ja että olisi edistettävä uusien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tekemistä uusien 
kumppaneiden kanssa; on vakuuttunut siitä, että EU:n olisi jatkettava yhteistyötä 
FLEGT-toimintasuunnitelman mukaisia vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia 
tehneiden maiden kanssa varmistaakseen, että se pysyy jatkossakin houkuttelevana 
vaihtoehtona sellaisille vientimarkkinoille, joilla sovelletaan löyhempiä 
ympäristönormeja; panee merkille FLEGT-asetuksen ja EU:n puutavara-asetuksen 
merkityksen laittomasti korjatun puutavaran EU:n markkinoille tuonnin estämisessä; 
kehottaa EU:ta lisäämään FLEGT-välineen rahoitusta; pitää myönteisenä komission 
FLEGT-asetuksen ja EU:n puutavara-asetuksen tulevaa toimivuustarkastusta ja katsoo 
sen olevan myös mahdollisuus vahvistaa niiden täytäntöönpanon valvontaa ja laajentaa 
niiden soveltamisalaa;

3. painottaa tarvetta parantaa edelleen EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa, jotta voidaan parhaiten suojata maahantuotujen ja kotimaisesti tuotettujen 
puutavaran ja puutuotteiden kestävää kaupankäyntiä; muistuttaa, että puutavaran ja 
puutuotteiden tuonnin tarkastuksia EU:n rajoilla olisi tehostettava sen varmistamiseksi, 
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että maahantuodut tuotteet todellakin täyttävät EU:hun tuonnin kriteerit; korostaa, että 
komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja kaikilta osin toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen varmistettava, että tullivalvonnassa kaikkialla EU:ssa noudatetaan samoja 
normeja välittömän ja yhdenmukaisen tullivalvontamekanismin avulla,;

4. kehottaa komissiota olemassa olevia toimia tehostaessaan varmistamaan, että 
FLEGT-toimintasuunnitelman mukaiset vapaaehtoiset kumppanuussopimukset ovat 
yhdenmukaisia kaikkien sen toimien kanssa myös kehityksen, ympäristön, maatalouden 
ja kaupan aloilla; kehottaa komissiota neuvottelemaan puutavaran tuontinormeista 
tulevissa kahden- ja monenvälisissä kauppasopimuksissa, jotta vältetään heikentämästä 
FLEGT-toimintasuunnitelman erinomaisia tuloksia puuntuotantomaissa;

5. kehottaa komissiota tehostamaan FLEGT-toimintasuunnitelman vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia tehneiden maiden valmiuksien tukemista, jotta voidaan 
nopeuttaa annettujen sitoumusten toteuttamista, mikä koskee myös korruption ja 
viherpesun torjuntaa, hyvän hallintotavan laajentamista ja avoimuuden lisäämistä; 
korostaa, että laittomiin hakkuisiin liittyvään korruptioon olisi puututtava EU:n 
kauppapolitiikassa; kehottaa komissiota varmistamaan, että vapaakauppasopimusten 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin sisällytetään kunnianhimoisempia ja 
täysimääräisesti täytäntöönpantuja kestävää metsätaloutta ja ekosysteemien suojelua 
koskevia määräyksiä, mukaan lukien laittomiin hakkuisiin liittyviä korruption vastaisia 
määräyksiä; pitää myönteisenä sitä, että Pariisin sopimus on olennainen osa tulevia 
sopimuksia; kehottaa EU:ta tehostamaan yhteistyötä niiden organisaatioiden kanssa, 
jotka pyrkivät estämään globaaleja metsänhoitorikkomuksia;

6. kehottaa EU:ta lujittamaan kansainvälistä yhteistyötä lisäämällä ponnisteluja 
kansainvälisillä foorumeilla, kuten Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD); kehottaa komissiota tutkimaan keinoja 
tehdä tuonnista johtuvan metsäkadon ja ilmastonmuutoksen torjunnassa 
kauppakumppanien ja muiden tuojamaiden kanssa monen- tai kahdenvälistä yhteistyötä, 
muun muassa vauhdittamalla WTO-neuvotteluja ympäristöhyödykesopimuksesta, niin 
että samalla turvataan laillisen kaupan mahdollisuudet ja vahvistetaan kestävää 
maankäyttöä ja maataloutta sekä maaoikeuksia ja hyvää hallintoa kolmansissa maissa;

7. panee huolestuneena merkille, että tutkimuksista käy yhä selkeämmin ilmi huolestuttava 
yhteys zoonoosien, kuten covid-19-taudin, ja metsäkadon, ilmastonmuutoksen ja 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen välillä; 

8. pitää myönteisenä 23. heinäkuuta 2019 annettua EU:n tiedonantoa EU:n toimien 
tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi; muistuttaa, että 
kestävä ja osallistava metsänhoito ja metsähallinto on oleellisen tärkeää kestävän 
kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030, Pariisin sopimuksessa ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; pitää tärkeinä 
toimia, joilla varmistetaan, että kysyntä vastaa asetettuja tavoitteita, sillä EU on 
merkittävä metsäkatoon yhdistettyjen hyödykkeiden (soija, palmuöljy, eukalyptus, 
kumi, maissi, naudanliha, nahka ja kaakao) tuoja ja nämä hyödykkeet ovat usein 
globaalin metsäkadon aiheuttajia; tähdentää, että kaakaon kaltaiset hyödykkeet antavat 
mahdollisuuden edistyä varhaisessa vaiheessa tällaisessa toimintamallissa oppimalla 
FLEGT-toimintasuunnitelmien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten prosessista; 
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katsoo, että EU:n on varmistettava, että se tukee vain sellaisia globaaleja toimitusketjuja 
ja rahoitusvirtoja, jotka ovat kestäviä eivätkä aiheuta metsäkatoa ja jotka eivät johda 
ihmisoikeusloukkauksiin; kehottaa komissiota laatimaan mahdolliset tulevat ehdotukset 
metsille riskejä aiheuttavista hyödykkeistä niiden kokemusten pohjalta, jotka on saatu 
FLEGT-toimintasuunnitelmasta, EU:n puutavara-asetuksesta, konfliktimineraaleja 
koskevasta asetuksesta, muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevasta 
direktiivistä, laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta 
annetusta lainsäädännöstä ja muista toimitusketjujen sääntelyä koskevista EU:n 
aloitteista; panee mielenkiinnolla merkille komission ilmoituksen tulevista ehdotuksista 
asianmukaista huolellisuutta koskevista velvoitteista sisämarkkinoille saatettavien 
tuotteiden toimitusketjussa; kehottaa vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan roolia 
metsäkatoa koskevan tiedon merkittävänä lähteenä; kehottaa komissiota varmistamaan 
tällaisia ehdotuksia laatiessaan, etteivät kyseiset hyödykkeet ja tuotteet aiheuta 
metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä, luontaisten ekosysteemien tilan muuntumista 
tai heikkenemistä tai niihin liittyviä ihmisoikeusrikkomuksia ja että niitä sovelletaan 
koko toimitusketjuun ja ne kattavat OECD:n ohjeet yhteiskunnallisesta vastuusta ja 
ihmisoikeuksista kaupassa, että ne ovat WTO:n sääntöjen mukaisia ja että perusteellisen 
arvioinnin jälkeen ehdotusten katsotaan olevan toimivia ja sovellettavissa kaikkiin 
markkinatoimijoihin, myös pk-yrityksiin;

9. painottaa, että metsäkadon aiheuttajia on myös varsinaisen metsäalan ulkopuolella ja ne 
liittyvät monenlaisiin kysymyksiin, kuten maaoikeuksiin, alkuperäiskansojen 
oikeuksien suojeluun, maatalouspolitiikkaan, ilmastonmuutokseen, demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja poliittiseen vapauteen; panee merkille alkuperäiskansoihin kuuluvien 
naisten ja naispuolisten viljelijöiden keskeisen aseman metsien ekosysteemien 
suojelussa; kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään metsäkadon torjumiseksi 
kokonaisvaltaisesti johdonmukaisen poliittisen kehyksen avulla ja varmistamaan 
ekosysteemien suojelun; katsoo, että sukupuolten tasa-arvo metsäalan koulutuksessa on 
metsien kestävän hoidon kannalta avainasemassa, mikä olisi otettava huomioon EU:n 
toimintasuunnitelmassa; muistuttaa, että on tärkeää noudattaa yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja; tukee meneillään olevia neuvotteluja 
ihmisoikeuksia koskevan sitovan YK:n välineen perustamiseksi ylikansallisia yrityksiä 
ja muita liikeyrityksiä varten ja korostaa, että EU:n aktiivinen osallistuminen tähän 
prosessiin on erityisen tärkeää;

10. katsoo, että FLEGT-lupaprosessi täydentää vapaaehtoista kolmansien osapuolten 
sertifiointia ja hyödyttää erityisesti pienempiä toimijoita, joiden on usein vaikea saada 
sertifiointia yksityissektorilla sovellettavien menettelyjen kautta;

11. on vakuuttunut siitä, että ympäristöä säästävät julkiset hankinnat voivat olla 
merkittävässä roolissa tuettaessa laillisen ja kestävän puun kauppaa; toteaa kuitenkin, 
että useimmissa EU:n jäsenvaltioissa keskushallinnolla on pakolliset 
hankintaperiaatteensa ja paikallisviranomaisilla vapaaehtoisia järjestelyjä ja että nämä 
vievät suurimman osan julkisesta rahoituksesta; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
puunhankintatilastojaan sisällyttämällä niihin tiedot siitä, kuinka paljon kestävää, 
laillista tai FLEGT-lupamenettelyn mukaista raaka-ainetta niiden hankintoihin on 
sisältynyt;

12. muistuttaa, että konfliktialueiden puu on jo FLEGT-toimintasuunnitelmaan kuuluva ala, 
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mutta tähän ongelmaan ei ole vielä riittävästi puututtu; kehottaa komissiota 
noudattamaan sitoumustaan ulottaa EU:n puutavara-asetuksen asianmukaista 
huolellisuutta koskevat velvoitteet kattamaan myös konfliktialueiden puutavara 
seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä;

13. korostaa, että kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin, esimerkiksi Mercosurin kanssa 
tehtyyn, sisältyy metsäkadon torjuntaa koskevia selkeitä sitoumuksia;

14. kehottaa komissiota hyödyntämään polkumyynnin vastaisen asetuksen uusia ympäristö- 
ja ilmastopolitiikkaa koskevia säännöksiä;

15. kehottaa EU:ta kytkemään kauppa- ja kehityspolitiikan vahvemmin yhteen muun 
muassa panemalla yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) säännöt paremmin täytäntöön 
kumppanuusmaissa; kehottaa komissiota työskentelemään GSP+:n edunsaajien kanssa 
metsänhoidon toimintasuunnitelmien parissa, jotta varmistetaan niiden 
ympäristövelvoitteiden tosiasiallinen täytäntöönpano.
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