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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että kestävään ja tehokkaaseen metsäpolitiikkaan tarvitaan luotettavia tietoja 
metsävaroista ja niiden tilasta, hallinnasta ja käytöstä sekä myös luotettavia tietoja 
maankäytön muutoksista; 

B. ottaa huomioon, että metsät ja metsiin perustuva arvoketju ovat olennaisen tärkeitä 
kiertobiotalouden jatkokehitykselle, sillä ne tarjoavat työpaikkoja ja taloudellista 
hyvinvointia maaseutu- ja kaupunkialueilla, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tarjoavat 
terveyshyötyjä; 

1. muistuttaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden odotetaan toteuttavan kiireellisiä toimia 
metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, jotta ne voivat täyttää YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin, Pariisin sopimukseen, biologista monimuotoisuutta koskevaan 
maailmanlaajuiseen strategiseen suunnitelmaan 2011–2020 sekä YK:n metsiä 
koskevaan strategiseen suunnitelmaan ja sen maailmanlaajuisiin metsätavoitteisiin 
liittyvät sitoumuksensa;

2. on syvästi huolissaan siitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ponnisteluista huolimatta 
EU ei todennäköisesti kykene täyttämään sitoumustaan metsäkadon pysäyttämisestä 
vuoteen 2020 mennessä osana kestävän kehityksen tavoitteita; tukee siksi voimakkaasti 
komission ehdotusta tehostaa toimia maailman metsien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi;

3. korostaa, että globaali metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen ovat vakavia ongelmia, 
ja suhtautuu siksi myönteisesti 23. heinäkuuta 2019 annettuun komission tiedonantoon 
”EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi” 
(COM(2019)0352); 

4. panee merkille tiedonannossa esitetyt toiminnan painopisteet ja ilmaisee sitoutuvansa 
aktiivisesti kehittämään kuvattuja toimia, jotta ne olisivat tehokkaita ja täydentäviä, ja 
kehottaa vahvistamaan niitä ja panemaan ne asianmukaisesti täytäntöön; korostaa 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarvetta; pitää erityisen tärkeänä, että uusi 
metsästrategia perustuu kolmeen kestävän kehityksen pilariin: ympäristöön liittyvä, 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys; 

5. korostaa, että kestävä metsänhoito voi estää metsäkatoa ja että se vaikuttaa myönteisesti 
metsien terveyteen ja monimuotoisuuteen; toteaa, että se mahdollistaa hiilen sitomisen 
ja sen varastoinnin palautumiskykyisiin ja kasvaviin metsiin; toteaa, että sen avulla 
varastoituu hiiltä puutuotteisiin; toteaa, että se tarjoaa myös uusiutuvaa ja 
ilmastoystävällistä raaka-ainetta, joka voisi korvata energiaintensiivisiä materiaaleja ja 
fossiilisia polttoaineita;

6. korostaa, että on tärkeää helpottaa osallistavaan kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa kaikilla tasoilla kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan vahvistaa 
kestävää maankäyttöä ja maataloutta sekä maanomistusta ja hyvää hallintoa, puuhun 
perustuvaa ja metsäkatoa aiheuttamatonta kiertotaloutta ja kehittää edelleen näiden 
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maiden välisiä vahvoja suhteita metsäkadon torjunnassa kunnioittaen samalla 
alkuperäiskansojen, pienviljelijöiden ja paikallisyhteisöjen oikeuksia; 

7. pitää tärkeänä varmistaa, että metsäkato sisällytetään maakohtaisiin poliittisiin 
vuoropuheluihin, ja auttaa kumppanimaita kehittämään ja panemaan täytäntöön 
metsätaloutta ja kestävää metsätaloutta koskevia kansallisia kehyksiä ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset metsänhoitotavat; korostaa, että näissä kansallisissa kehyksissä 
on otettava huomioon sekä kotimaiset tarpeet että maailmanlaajuiset sitoumukset; 
korostaa tarvetta toteuttaa kannustinmekanismeja pienviljelijöille, jotta he voivat pitää 
yllä ja parantaa kestävän metsä- ja maatalouden mahdollistamia ekosysteemejä ja 
tuotteita; 

8. korostaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on jo rahoitettu merkittävää tutkimusta 
ja innovointia siirryttäessä kohti kestävämpiä maankäyttökäytäntöjä ja toimitusketjuja 
metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi; pyytää lisäämään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman varoja, jotta siitä voitaisiin tukea jatkossakin näitä 
aloja; 

9. korostaa, että on tarpeen edistää EU:n puutavara-asetuksen1 täytäntöönpanoa, jotta 
estetään laittomista lähteistä tulevan puun pääsy Euroopan sisämarkkinoille;

10. korostaa tarvetta houkutella yksityisiä investointeja metsäkatoa aiheuttaviin tekijöihin 
puuttumiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen 
toteuttamiseksi; korostaa tähän liittyen kilpailukykyisen sääntely-ympäristön merkitystä 
ja tarvetta ottaa sidosryhmät täysimääräisesti mukaan poliittisen prosessin kaikkiin 
vaiheisiin;

11. korostaa tarvetta arvioida tarkemmin WTO:n sääntöjen mukaisia kysyntäpuolen uusia 
sääntely- ja muita toimenpiteitä, jotta varmistetaan yhteisymmärrys metsäkatoa 
aiheuttamattomista toimitusketjuista; korostaa tarvetta lisätä toimitusketjun avoimuutta 
ja minimoida yleisesti metsäkadon ja EU:hun tuotaviin hyödykkeisiin liittyvän 
metsäkadon riski; kehottaa komissiota käynnistämään muiden kuluttajamaiden kanssa 
vuoropuhelun metsäkatoa aiheuttamattomista toimitusketjuista, rahoituksesta ja 
investoinneista;

12. kehottaa komissiota tukemaan ja edistämään teollisuusvetoista innovointia ja aloitteita, 
joilla parannetaan arvoketjujen kestävyyttä;

13. kehottaa unionia tukemaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa metsäkadon ja 
metsien tilan heikkenemisen seurantaa käyttämällä eri lähteistä peräisin olevia 
maanhavainnointitietoja ja kehittämällä yksityiskohtaisempia maankuvaussatelliitteja, 
jotta metsäkatoa voidaan seurata tarkasti ja reaaliaikaisesti; toteaa, että annetut tiedot 
olisivat arvokas väline metsäkadon torjunnassa maailmanlaajuisesti;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
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14. kehottaa komissiota lisäämään toimitusketjujen avoimuutta, minimoimaan teollisuuden 
ja kuluttajien metsäkadon riskin ja siten varmistamaan metsäkatoa aiheuttamattomat 
toimitusketjut;

15. korostaa tarvetta vahvistaa standardeja ja sertifiointijärjestelmiä, jotka ovat jo olemassa, 
sen sijaan, että sääntöihin sisällytettäisiin uusia standardeja ja sertifikaatteja, ja katsoo 
lisäksi, että standardien ja sertifiointijärjestelmien on oltava WTO:n sääntöjen mukaisia;

16. kehottaa lisäämään kuluttajien ja EU:n teollisuuden tietoisuutta siitä, että maankäyttöön 
kohdistuvaa kulutusjalanjälkeä on pienennettävä, ja kannustaa ihmisiä kuluttamaan 
tuotteita toimitusketjuista, jotka eivät aiheuta metsäkatoa, ja kehottaa perustamaan 
tällaisia toimitusketjuja EU:n biotaloudessa;

17. toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön esittää viipymättä ehdotus due diligence -
periaatteisiin perustuvaksi eurooppalaiseksi lainsäädäntökehykseksi, jotta voidaan taata 
kestävät ja metsäkatoa aiheuttamattomat toimitusketjut kaikille EU:n markkinoille 
saatetuille tuotteille kansainvälisten normien ja velvoitteiden mukaisesti; vaatii, että 
tällaiseen lainsäädäntöön liitetään vankka täytäntöönpanomekanismi ja että siihen 
sisällytetään noudattamatta jättämisestä langetettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.
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