
AD\1205444FI.docx PE646.934v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2020/2006(INL)

3.6.2020

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen 
maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi
(2020/2006(INL))

Valmistelija: Mauri Pekkarinen

(Aloite – työjärjestyksen 47 artikla)



PE646.934v02-00 2/9 AD\1205444FI.docx

FI

PA_INL



AD\1205444FI.docx 3/9 PE646.934v02-00

FI

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. katsoo, että maailmanlaajuista metsäkatoa voidaan torjua tunnustamalla metsien arvo, 
puuttumalla ihmisten kulutustottumusten vaikutuksiin, turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja varmistamalla maaoikeudet; toteaa, että samalla on ratkaisevan 
tärkeää suojella aarniometsiä ja edistää sekundäärimetsien ennallistamista;

B. toteaa, että terveet ja kestävästi hoidetut ja käytetyt metsät ovat olennaisen tärkeitä 
unionin globaalien sitoumusten ja toimintapoliittisten tavoitteiden kannalta; 

C. toteaa, että ilmastohyödyt ja muut metsien ja metsäalan tuottamat ekosysteemipalvelut 
tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa sen kannalta, että unioni pystyy täyttämään 
kansainväliset sitoumuksensa, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Kioton 
pöytäkirjan, Pariisin sopimuksen ja muiden kansainvälisten sopimusten mukaiset 
sitoumukset;

D. toteaa, että kestävä metsänhoito voi vaikuttaa merkittävästi metsäkadon ehkäisyyn ja 
sillä on myönteinen vaikutus metsien terveyteen ja monimuotoisuuteen; 

E. ottaa huomioon, että epäsuoria maankäytön muutoksia voi tapahtua, kun aiemmin 
elintarvike- tai rehutuotantoon käytetty maa muutetaan biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden tuotantoon, mikä voi johtaa maatalousmaan laajentamiseen 
alueille, joihin on sitoutunut paljon hiiltä, mikä edistäisi maailmanlaajuista metsäkatoa;

F. toteaa, että metsäkato ja ekosysteemin muuntaminen tietyissä osissa maailmaa voi olla 
yhteydessä ihmisoikeusloukkauksiin, kuten alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeuksien loukkauksiin;

G. toteaa kehottaneensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 15. tammikuuta 2020 
antamassaan päätöslauselmassa1 komissiota esittämään viipymättä ehdotuksen EU:n 
oikeudelliseksi kehykseksi, joka perustuu due diligence -velvoitteisiin ja jolla 
varmistetaan kestävät ja metsäkatoa aiheuttamattomat toimitusketjut EU:n markkinoille 
saatetuille tuotteille;

H. ottaa huomioon, että puuraaka-aineen ja -tuotteiden olisi oltava peräisin ainoastaan 
metsistä, joiden laillisessa kaatamisessa on noudatettu kestävän metsänhoidon 
periaatteita kansainvälisten metsäprosessien, kuten YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden (erityisesti tavoitteen 15) ja ympäristöystävällisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita sisältävän Forest Europen pohjalta;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_FI.html
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I. korostaa, että on tarpeen edistää EU:n puutavara-asetuksen2 täytäntöönpanoa, jotta 
estetään laittomista lähteistä tulevan puun pääsy sisämarkkinoille;

1. korostaa metsien monikäytön merkitystä yhteiskunnassa ja metsien tarjoamia 
monenlaisia ekosysteemipalveluita, joihin kuuluvat muun muassa raaka-aineiden, 
uusiutuvan energian ja hapen tuottaminen, hiilensidonta, ilmanlaatu, veden varastointi 
ja suodattaminen sekä eroosion hallinta;

2. panee merkille, että koska kestävä metsänhoito mahdollistaa metsätalouden arvon 
hyödyntämisen ajan mittaan, kestävän metsänhoidon taloudellinen kannustin 
mahdollistaa metsävarojen kaksinkertaistumisen, koska satoa korjataan vähemmässä 
määrin kuin kasvua tapahtuu, ja siten metsävolyymi jatkuvasti kasvaa;

3. muistuttaa, että unioni puuttuu metsäkadon riskiin EU:n puutavara-asetuksella, 
komission 21. toukokuuta 2003 antamalla tiedonannolla metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi, vapaaehtoisilla kumppanuussopimuksilla, joilla edistetään 
monien sidosryhmien välisiä prosesseja tuottajamaissa ja uusiutuvaa energiaa 
koskevalla direktiivillä (RED II)3, jotka sisältävät lukuisia sääntöjä ja voisivat tarjota 
arvokkaan perustan metsäkadon ja laittomien hakkuiden riskin minimoinnille; toteaa, 
että RED II -direktiivillä ulotetaan unionin asettamien kestävyyskriteerien 
täyttämisvelvollisuus biopolttoaineista kaikkiin bioenergian käyttötarkoituksiin, mukaan 
lukien lämmitys/jäähdytys ja sähkö, mutta huomauttaa, että koska se kattaa vain 
bioenergian tuotantoon käytetyn raaka-aineen, sillä ei voida nykyisin varmistaa, ettei 
metsäkatoon tai ekosysteemin muuntamiseen yhteydessä olevien hyödykkeiden käyttö 
biopolttoaineena olisi sallittua;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää kestävä biotalous, jossa kestävästi tuotetuille tuotteille 
annetaan korkea taloudellinen arvo;

5. muistuttaa, että niiden ravinto- ja rehukasvien, joihin katsotaan liittyvän suuri epäsuoran 
maankäytön muutoksen riski ja joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi paljon 
hiiltä sitovalle maalle, osuutta uusiutuvaa energiaa koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamisessa rajoitetaan RED II -direktiivissä; toteaa, että näiden biopolttoaineiden, 
joihin liittyy suuri epäsuoran maankäytön muutoksen riski, osuus supistetaan nollaan 
vuoteen 2030 mennessä; pitää tätä elintärkeänä säännöksenä, joka rajoittaa uusiutuvaa 
energiaa koskevan unionin politiikan kielteisiä ja tahattomia vaikutuksia 
maailmanlaajuiseen metsäkatoon;

6. toteaa, että tietyissä olosuhteissa sellaisten polttoaineiden, joiden katsotaan aiheuttavan 
suurta epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä, vaikutukset epäsuoraan maankäytön 
muutokseen ovat vältettävissä; pitää myönteisenä, että komissio on RED II -direktiivin 
lainsäätäjien valtuuttamana vahvistanut kriteerit, joiden avulla voidaan tunnistaa ja 
sertifioida biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet, joihin liittyy vähäinen 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. lokakuuta 2010, 
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 
(EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. joulukuuta 2018, 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82).



AD\1205444FI.docx 5/9 PE646.934v02-00

FI

epäsuoran maankäytön muutoksen riski; toteaa, että ne rajoitukset ja asteittainen 
vähentämistavoite, joita on asetettu suuren epäsuoran maankäytön muutoksen riskin 
alaisille biopolttoaineille, eivät koske tällaisia sertifioituja biopolttoaineita;

7. korostaa, että erityisesti metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden tuotantoa ja kauppaa on 
tarkkailtava riippumattomasti; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä Euroopan horisontti -puiteohjelman kautta ja tukemaan tuottajamaissa 
toteutettavaa riippumatonta seurantaa sekä näiden maiden keskinäistä hyvien 
käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa, jotta parannetaan käytettäviä menetelmiä ja tietojen 
tarkkuutta;

8. korostaa tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä roolia edistettäessä kestävän 
metsänhoidon ja metsäalan panosta metsäkatoon liittyviin haasteisiin vastaamisessa ja 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

9. korostaa koulutuksen sekä pätevän ja hyvin koulutetun työvoiman merkitystä kestävän 
metsänhoidon käytännön onnistumisessa; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä ja hyödyntämään nykyisiä kumppanuuksia helpottaakseen 
hyvien käytäntöjen vaihtoa;

10. painottaa, että on tarpeen ottaa huomioon metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet ja 
digitalisaation sekä tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien merkitys 
metsäkadon seurannassa;

11. korostaa kansalaisjärjestöjen, ympäristöaktivistien, toimialajärjestöjen sekä 
väärinkäytösten paljastajien panosta torjuttaessa laitonta puunkorjuuta, joka johtaa 
metsäkatoon, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen;

12. korostaa unionin metsäteollisuuden myönteistä roolia kestävän metsänhoidon 
maailmanlaajuisten standardien edistämisessä; katsoo, että unionin metsäteollisuusalan 
toimijoiden, pienten ja keskisuurten yritysten ja mikroyritysten olisi oltava keskeisessä 
asemassa käytäessä vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa siitä, miten kestävyyttä 
parhaiten edistetään koko arvoketjussa; toteaa kuitenkin, että noin 80 prosenttia 
maailmanlaajuisesta metsäkadosta johtuu maataloudesta, ja katsoo siksi, että standardit 
ja sertifiointijärjestelmät olisi kohdennettava tarkasti tälle alalle;

13. korostaa, että on tarpeen vahvistaa jo olemassa olevia standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä sen sijaan, että otettaisiin käyttöön uusia standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä; toteaa lisäksi, että näiden standardien ja sertifiointijärjestelmien 
on oltava Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia; 

14. korostaa näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä metsiin, metsäalaan ja sen 
arvoketjuihin liittyvässä politiikassa; toteaa, että kestävä ja aktiivinen metsänhoito on 
tehokkain tapa estää metsävaurioita ja metsäkatoa sekä säilyttää biologinen 
monimuotoisuus; 

15. korostaa, että olisi kehitettävä aloitteita unionin ulkopuolisten kysymysten 
käsittelemiseksi keskittyen trooppiseen alueeseen ja metsäalan ulkopuolisiin tekijöihin, 
jotka vaikuttavat sellaisiin metsissä noudatettaviin kestämättömiin käytäntöihin, jotka 
aiheuttavat metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä; 
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16. toteaa olevan tärkeää varmistaa, että metsäkato sisällytetään maakohtaisella tasolla 
käytäviin poliittisiin keskusteluihin, ja auttaa kumppanimaita kehittämään ja panemaan 
täytäntöön metsätalouden ja kestävän metsätalouden kansallisia kehyksiä; korostaa, että 
näissä kansallisissa kehyksissä on otettava huomioon sekä kotimaiset tarpeet että 
maailmanlaajuiset sitoumukset; korostaa tarvetta toteuttaa kannustinmekanismeja 
pienviljelijöille kestävän metsä- ja maatalouden avulla tuotettujen tuotteiden ja 
ekosysteemin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi;

17. korostaa, että on olennaisen tärkeää parantaa mekanismeja, joiden avulla voidaan 
tunnistaa sisämarkkinoille saatetun puumateriaalin lähtöpaikka tai alkuperä;

18. huomauttaa, että metsäkatoa ei saada pysäytettyä yksinomaan vapaaehtoisin 
toimenpitein ja järjestelyin; pitää tässä yhteydessä asianmukaista huolellisuutta 
koskevaa due diligence -lainsäädäntöä mahdollisena välineenä, jolla huolehditaan 
kansainvälisten standardien ja sitoumusten mukaisesti, että sisämarkkinoille saatettavien 
metsän kannalta riskialttiiden hyödykkeiden toimitusketjut eivät ole peräisin 
metsäkadosta tai muusta toiminnasta, joka loukkaa alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen, myös naisten, ympäristö- ja ihmisoikeuksia tai aiheuttaa metsien 
tilan heikkenemistä ja luonnonekosysteemien muuttamista tai huonontumista; pyytää 
jälleen komissiota esittämään asiaa koskevan ehdotuksen unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, joka perustuu due diligence -prosessiin ja erityisesti pk-yrityksiin 
keskittyvään vaikutustenarviointiin; korostaa tarvetta varmistaa, että uusi oikeudellinen 
kehys loisi mahdollisuuksia pk-yrityksille eikä johtaisi liialliseen hallinnolliseen 
rasitukseen; 

– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

19. pyytää komissiota tutkimaan Copernicus-satelliittijärjestelmän tehostettua käyttöä 
metsien seurannassa sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen ehkäisemisessä, mukaan 
lukien metsäpalojen ja metsävahinkojen, metsäkadon ja ekosysteemin muuntamisen 
syiden seuranta ja määrittäminen, kunkin jäsenvaltion asiaankuuluvien viranomaisten 
käyttöoikeuden helpottaminen sekä avoimen tietolähteen varmistaminen pk-yrityksille 
ja start up -yrityksille;

20. kehottaa komissiota pohtimaan, olisiko mahdollista toteuttaa varhaisvaroitusmekanismi, 
jolla kuluttajia, viranomaisia ja yrityksiä varoitetaan hankkimasta hyödykkeitä 
metsäkatovaarassa olevilta alueilta;

21. pyytää komissiota lisäämään yhteistyötä kaikkien sekä julkisen että yksityisen sektorin 
sidosryhmien kanssa, jotta varmistetaan, että ne ovat sitoutuneita noudattamaan 
vastuullisen metsänhoidon, vastuullisen materiaalien hankinnan ja kestävän tuotannon 
periaatetta;

22. kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään vahvistaa yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa standardeja ja sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat tunnistamaan ja edistämään 
metsäkatoa aiheuttamattomia hyödykkeitä; 

23. kehottaa komissiota lisäämään toimitusketjujen avoimuutta sekä minimoidaan 
metsäkatoriskiä teollisuuden ja kuluttajien osalta sekä tarjoamaan teollisuudelle ja 



AD\1205444FI.docx 7/9 PE646.934v02-00

FI

kuluttajille mahdollisuuden olla omalta osaltaan mukana luomassa metsäkatoa 
aiheuttamattomia toimitusketjuja;

24. kannustaa komissiota vahvistamaan EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa ja 
keskittymään siinä vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä kahdenvälisiä kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa, sekä 
sisällyttämään sen uuteen EU:n metsästrategiaan, jotta kolmansia maita kannustetaan 
luopumaan metsäkatopolitiikasta.
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