
AD\1205447FI.docx PE648.258v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2019/2157(INI)

3.6.2020

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

eurooppalaisesta metsästrategiasta - Tie eteenpäin
(2019/2157(INI))

Valmistelija: Mauri Pekkarinen



PE648.258v02-00 2/8 AD\1205447FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1205447FI.docx 3/8 PE648.258v02-00

FI

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission päätöstä laatia unionille uusi metsästrategia; katsoo, että 
Euroopan metsästrategiasta tulee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisen 
olennainen osatekijä; korostaa, ettei unionin yhteisellä metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa, koska metsäpolitiikka kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan; 
toteaa kuitenkin, että monet unionin politiikkatoimet vaikuttavat metsiin ja 
puunjalostusalaan ja edellyttävät johdonmukaisuutta ja tiiviimpää eri alojen välistä 
koordinointia unionin metsästrategian välityksellä; toteaa, että johdonmukainen ja vakaa 
sääntely-ympäristö on ennakkoedellytys puunjalostusalan innovoinnin ja alaan tehtävien 
investointien edistämiselle; 

2. toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on unionin uusi kasvustrategia, joka 
edellyttää investointeja puhtaan kiertotalouden tukemiseksi kattavalla tavalla; korostaa 
kestävän ja aktiivisen metsänhoidon olennaista roolia ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä ja unionin biologisessa kiertotaloudessa; toteaa 
erityisesti, että hoidetuilla metsillä on erinomaiset valmiudet sitoa hiilidioksidia ja 
puunjalostuksesta saatavilla tuotteilla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita ja 
materiaaleja; katsoo, että tässä yhteydessä strategialla olisi tuettava innovointia koko 
arvoketjussa, myös helpottamalla parhaiden käytäntöjen jakamista ja tarjoamalla 
kilpailukykyinen sääntely-ympäristö; huomauttaa, että metsillä ja kestävällä 
metsänhoidolla on merkittävä rooli metsän ja biotalouden koko arvoketjussa, erityisesti 
kestävien raaka-aineiden toimittamisessa alalle ja työpaikkojen luomisessa unionissa; 
toteaa, että kestävästi hankittujen raaka-aineiden saatavuus olisi varmistettava ja sitä 
olisi tuettava johdonmukaisella toimintapoliittisella kehyksellä kaikilla asiaankuuluvilla 
aloilla;

3. katsoo, että uuden metsästrategian on perustuttava kolmeen pilariin, jotka ovat 
ympäristöön liittyvä, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys; painottaa, että tarvitaan 
kokonaisvaltaista ja johdonmukaista metsästrategiaa, jolla tehostetaan ja hyödynnetään 
metsien ja unionin puunjalostusalan monitoimintaista luonnetta;

4. panee hoidettujen metsien suhteen merkille, että jos metsiä hoidetaan kestävästi, niissä 
otetaan huomioon myös biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lajien 
monimuotoisuus, joten ne selviytyvät paremmin ilmastovaikutuksista, kuten 
tulipaloista, kuivuudesta ja epätavallisista sääilmiöistä, ja ovat siksi tärkeä investointi 
tulevaisuuteen niin yhteisöjen, luonnon kuin metsätaloudenkin kannalta;

5. korostaa, että tieteellisten tutkimusten mukaan kestävästi hoidettujen metsien kyky sitoa 
hiilidioksidia on suurempi kuin hoitamattomien metsien; kehottaa siksi edistämään 
uudessa metsästrategiassa myös pk-yritysten harjoittamaa kestävää metsänhoitoa;

6. toteaa, että kestävä ja aktiivinen metsänhoito on pääasiassa pk-yritysten aikaansaamaa 
ja ylläpitämää;
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7. korostaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä työpaikkojen luomiseen 
puunjalostusteollisuudessa sekä uusiin välineisiin, joiden tarkoituksena on nopeuttaa 
talouden elpymistä covid-19-taudin kaltaisissa pandemiatilanteissa;

Puunjalostusteollisuus

8. panee merkille, että Euroopan metsävarat kasvavat sekä luonnollisen kasvun että 
metsityksen ansiosta; toteaa, että alan tietojen mukaan puunjalostusteollisuuden jatketut 
arvoketjut metsänhoidosta paperiteollisuuteen ovat auttaneet luomaan lähes neljä 
miljoonaa työpaikkaa ja tuottaneet siten noin kahdeksan prosenttia unionin 
valmistusteollisuuden luomasta lisäarvosta; panee tässä yhteydessä merkille 
metsäteollisuuden myönteiset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset ja 
katsoo, että metsästrategialla olisi kannustettava investoimaan edelleen innovointiin ja 
tekniseen kehitykseen;

9. toteaa, että unionin puunjalostusteollisuus auttaa Eurooppaa irtautumaan hiilestä 
korvaamalla paljon hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita, tuotteita ja fossiilisia 
polttoaineita kestävillä metsistä saatavilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten 
biotuotteilla, esimerkiksi rakennusmateriaaleilla, uusilla innovatiivisilla kemikaaleilla, 
muoveilla, tekstiileillä, ja pakkausmateriaaleilla sekä kestävästi tuotetulla biomassalla, 
biokaasulla ja biopolttoaineella, ja auttaa näin Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa;

10. kehottaa panemaan täytäntöön unionin biotalousstrategian; kannustaa käyttämään puuta 
kestävästi ympäristöystävällisenä raaka-aineena; korostaa, että pitkäikäiset 
puunjalostustuotteet ja puurakentaminen ovat tehokas tapa lisätä hiilen varastointia ja 
saada aikaan kasvihuonekaasujen korvausvaikutus; pitää tärkeänä, että 
puunjalostusteollisuuden saatavilla on puupohjaisia raaka-aineita, ja korostaa tarvetta 
houkutella unioniin metsäalan investointeja; korostaa, että puun tehokas käyttö on 
asetettava etusijalle;

11. korostaa, että puuperäisillä materiaaleilla on oltava ratkaiseva rooli fossiilipohjaisten 
vaihtoehtojen korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa; korostaa, että asetettaessa puuperäisiä vaihtoehtoja etusijalle on 
otettava huomioon tuotteiden koko elinkaari ja niiden ympäristömyötäisyys; korostaa, 
että metsiin liittyvälle tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan jatkuvasti kestävää tukea 
puunjalostuksen koko arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa myös puuperäisten 
tuotteiden käytön fossiilisten tai hiili-intensiivisten materiaalien korvaajina; 

12. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ympäristön kannalta parhaat rakentamis- ja 
peruskorjausratkaisut; kehottaa tukemaan laajemmin puun käyttöä 
rakennusteollisuudessa; kehottaa komissiota sisällyttämään tätä koskevia suosituksia 
sen vuoden lopulla käynnistettävään peruskorjaussuunnitelmaan;

13. ymmärtää kuitenkin, että saattaa syntyä haasteita, kun puun kysyntä materiaaleja, 
uusiutuvaa energiaa ja biotaloutta varten kasvaa, ja kehottaa komissiota puuttumaan 
niihin asianmukaisesti tulevassa strategiassa ja helpottamaan samalla 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä;

14. korostaa, että lyhytkestoisten tukitoimien sijaan puunjalostusala tarvitsee ensisijaisesti 
pitkän aikavälin vakaata politiikkakehystä;
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15. kehottaa unionia edistämään ja varmistamaan, että eloperäinen materiaali, kuten 
puujäte, palaa arvoketjuun edistämällä ekologista suunnittelua ja uusioraaka-aineiden, 
myös puun, käyttöä tuotteisiin ennen niiden mahdollista polttamista elinkaaren lopulla;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimintapolitiikkoja, joilla 
edistetään kestäviä ja kierrätettäviä biopohjaisia tuotteita ja tuetaan kierrätettäviä 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen ja investointituen avulla;

17. korostaa, että puunjalostustuotteiden korvausvaikutuksella ei mitenkään voida korvata 
aarniometsien häviämistä, sillä aarniometsät on todettu korvaamattomiksi ja niitä olisi 
suojeltava oikeudellisilla välineillä ja kannustimilla; 

18. katsoo, että puutavaran tehokkaampi käyttö olisi asetettava etusijalle korkeamman 
lisäarvon käyttötarkoituksissa kaikilla Euroopan teollisuuden aloilla;

Energiapolitiikka

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan joulukuussa 2018 hyväksytyn tarkistetun 
uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-aikaisen ja 
asianmukaisen täytäntöönpanon, sillä siinä määritetään vahvat kestävyyskriteerit 
uusiutuville energialähteille; toteaa, että biomassan kestävän tuotannon varmistamiseksi 
tarkistetussa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä on vahvistettu 
kestävyyskriteerit, jotka on täytettävä uusiutuvaa energiaa koskevan unionin tavoitteen 
saavuttamiseksi ja tuen saamiseksi tukiohjelmista; korostaa, että äskettäin sovitut 
yhdenmukaistetut unionin laajuiset kriteerit ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi ja kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi;

20. muistuttaa, että tarkistetussa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä 
todetaan, että toiminnanharjoittajien olisi valittava riskiperustainen lähestymistapa, jotta 
vähennetään riskiä siitä, että kestämätöntä metsäbiomassaa käytetään bioenergian 
tuotantoon;

Tutkimus ja innovointi

21. korostaa tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä roolia edistettäessä metsien ja 
puunjalostusalan panosta aikamme haasteisiin vastaamisessa; katsoo, että metsätalouden 
ja puunjalostusteollisuuden tutkimuksella on mahdollisuus tarjota myönteisiä tuloksia 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen, kestävien yritysten kasvun, työllisyyden, metsien 
pitkän aikavälin terveyden ylläpitämisen ja biologisen monimuotoisuuden suojelun 
kannalta ja siksi sitä olisi kannustettava; kehottaa antamaan Horisontti Eurooppa 
-ohjelmalle riittävän rahoituksen ja vahvistamaan ja edistämään tutkimuksen, 
teollisuuden, metsätalouden, peltometsätalouden ja yhteiskunnan välisiä uusia ja jo 
olemassa olevia yhteyksiä kaikilla tasoilla käyttämällä erityisiä välineitä, kuten 
eurooppalaisia kumppanuuksia (esimerkiksi Circular Bio-based Europe ja 
Build4People);

1 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).
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22. painottaa, että on otettava huomioon puunjalostusalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
ja digitalisaation sekä tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien merkitys 
teollisen symbioosin luomisessa; 

23. pitää tärkeänä edistää puunjalostusteollisuutta koskevaa lisätutkimusta ja toteaa, että 
erityisesti pk-yrityksillä on merkittävä rooli kestävien metsäalan tutkimuksen ja 
innovaatioiden suhteen; 

24. korostaa, että puunjalostusalalla tarvitaan koulutusta sekä pätevää ja hyvin koulutettua 
työvoimaa, jotta kestävä metsänhoito onnistuu käytännössä; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan tähän liittyvien eurooppalaisten välineiden täytäntöönpanoa ja 
vahvistamista;

Tiedot – satelliittipalvelujen käyttö

25. kehottaa unionia luomaan Euroopan metsiä koskevan seurantaverkoston, joka keräisi 
paikallistason tietoja (uudelleenmetsitys, lämpötilat, loistaudit, luonnonkatastrofit) ja 
olisi yhteydessä Kopernikus-maanseurantaohjelmiin, sillä sen avulla voitaisiin tuottaa 
luotettavia ennusteita reaaliajassa kestävän metsänhoidon parantamiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan metsädatan täsmällisyyttä, jotta 
mahdollistetaan vertailukelpoisten tietojen jakaminen suoraan jäsenvaltioiden kesken; 

26. kehottaa perustamaan ja panemaan täytäntöön satelliittiseurantajärjestelmän, jolla 
voidaan seurata metsiä yksityiskohtaisesti koko Euroopan unionissa, parantaa 
säävaroituksia ja vaikutuksista raportointia ja täydentää kansallisia metsäarviointeja; 
korostaa kuitenkin, ettei tästä saisi aiheutua kohtuutonta hallinnollista rasitetta 
asianomaisille yrityksille, joista useimmat ovat pk-yrityksiä;

27. painottaa, että unionin metsät poikkeavat toisistaan ominaispiirteiltään ja siksi niitä on 
hoidettava eri tavoin; ilmaisee huolensa ilmastonmuutoksen sekä metsien tuholaisten ja 
tautien vaikutuksista metsien terveyteen ja sopeutumiskykyyn monin paikoin 
Euroopassa; painottaa tarvetta vahvistaa ja hyödyntää täysimääräisesti unionin 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata vieraslajien, tuholaisten ja tautien 
leviämisen metsäresursseille aiheuttamia paineita, antaa tietoa niistä ja torjua niitä; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota alueisiin, joilla 
ilmastonmuutoksen aiheuttama vaara on suurin, kuten Välimeren alueeseen.
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