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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon komission ehdotuksen kestävän metsätalouden toimintaohjelman 
käyttöönottamisesta ja korostaa, että metsäpolitiikan alalla on EU:n toimivallan edelleen
pysyttävä tiukasti rajoitettuna; katsoo, että kaiken Euroopan metsiin vaikuttavan 
päätöksenteon lähtökohtana on oltava Euroopan metsien ja niihin kohdistuvien
ympäristöhaasteiden valtava erilaisuus; katsoo näin ollen, että EU:n kestävän 
metsätalouden toimintaohjelma on muotoiltava sekä toissijaisuusperiaatteen että
kansallisten metsäohjelmien pohjalta;

2. korostaa metsien monikäyttöisyyttä; katsoo, että kun talouskasvu yhdistetään tärkeisiin 
ympäristöarvoihin ja maaseudun kehittämiseen, metsätalous voi erityisen selkeästi edistää 
sekä Lissabonin että Göteborgin tavoitteiden toteuttamista; katsoo näin ollen, että 
metsätalouden edellytysten parantaminen voi merkittävällä tavalla auttaa unionia 
saavuttamaan ympäristötavoitteensa;

3. ottaa huomioon, että EU jo tällä hetkellä tekee monia poliittisia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo 
kuitenkin, että tapa, jolla komissio yhteensovittaa metsiä koskevia eri politiikanaloja, on 
hyvin puutteellinen; katsoo sen haitanneen merkittävästi sekä eri ympäristötavoitteiden 
toteuttamista että metsätalouden edellytyksiä; katsoo näin ollen, että komission 
tärkeimpänä tehtävänä on oltava metsäpolitiikan yhteensovittaminen, ja että 
tulevaisuudessa komission on laadittava ennakkoarviointeja, jotta mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa voidaan ottaa huomioon se, kuinka erilaiset poliittiset päätökset 
vaikuttavat Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo sen vuoksi, että pysyvää
metsäkomiteaa on vahvistettava ja että sen on oltava vastuussa ehdotetun 
toimintaohjelman toteuttamisesta;

4. pitää myönteisenä komission FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on 
laittomien hakkuiden ongelman torjuminen; ottaa huomioon, että laittomat hakkuut 
toisaalta aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia ja sosiaalisia ongelmia, ja että ne toisaalta 
vääristävät puutavarakauppaa ja aiheuttavat tappioita metsäteollisuudelle; katsoo, että
laittomien hakkuiden torjunnan onnistuminen edellyttää ehdottomasti niiden taustalla 
olevien tekijöiden, kuten omistusoikeuden heikkouden, korruption ja köyhyyden 
poistamista; katsoo, että laittomia hakkuita ei tule kuitenkaan vastustaa tavalla, joka luo 
uusia kaupan esteitä, jotka vaikuttavat erityisesti pienempiin markkinatoimijoihin ja jotka 
saattavat pahentaa useita laittomien hakkuiden taustalla olevia ongelmia;

5. korostaa, että puulla on raaka-aineena ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta puu on 
todella uudistuva ja kierrätettävä luonnonvara; ottaa huomioon, että puun lisääntyvä 
hyödyntäminen esimerkiksi rakennusmateriaalina, paperin raaka-aineena, 
pakkausmateriaalina ja energianlähteenä vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttämistä ja laajentaa hiilikiertoa; katsoo näin ollen, että puu on merkittävä tekijä, jonka 
avulla EU voi toteuttaa Kioton tavoitteita koskevat sitoumuksensa;



PE 360.068v01-00 4/4 PA\571561FI.doc

FI

6. korostaa myös tarvetta osoittaa solidaarisuutta laajoista metsäpaloista toistuvasti 
kärsineille alueille; pitää kuitenkin tärkeänä sen huomioonottamista, että sekä metsäpalo-
ongelmat että niiden parhaan mahdollisen torjunnan edellytykset ovat merkittävästi 
erilaisia eri jäsenvaltioissa; katsoo kokemuksen osoittavan, että metsäpalojen tehokas 
ehkäiseminen edellyttää ehdottomasti paikallista osallistumista ja toiminnan 
paikallisuutta, vaikka Forest Focus -ohjelma onkin metsäpaloalueiden kannalta merkittävä 
ohjelma;

7. toteaa, että Natura 2000 -ohjelma muodostaa biologista monimuotoisuutta ja lajien 
suojelua valvovan EU:n verkoston, joka edustaa metsätalouden aikaisemmin 
vapaaehtoisten toimenpiteiden jatkuvuutta; katsoo, että se, että metsänomistaja itse valvoo 
metsänsä käyttöä ja hoitoa, luo edellytykset Natura 2000 -ohjelman ja muiden biologista 
monimuotoisuutta edistävien toimien onnistumiselle.


