EU tarvitsee vahvan metsästrategian –
metsäpolitiikka on kansallista
päätösvaltaa
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Green Deal – kestävää kasvua
• Green Deal on Euroopan kestävän kasvun strategia, joka
vähentää päästöjä, luo työtä ja parantaa elämänlaatua.
• Vastuukomissaarina komission varapuheenjohtaja Frans
Timmermans
• Tavoitteena on puhtaampi, vihreämpi ja terveellisempi
ympäristö sekä kestävä, sietokykyinen (resilientti) ja kasvava
talous.
• Painotus muuttuu… Jean-Claude Junckerin komissio korosti
ohjelmassaan kasvua, työllisyyttä ja innovatiivisuutta.
• Biotalous tai metsäsektori ei näkynyt ollenkaan GD:n sisällössä

Nykyinen EU:n metsästrategia
-

Komission esitys 2013, Parlamentin mietintö ja Neuvoston päätelmät 2014 EU:n metsästrategiasta
Voimassa vuoteen 2020 saakka
EU:lla ei ole toimivaltaa metsäpolitiikassa, mutta paljon metsiin ja metsätalouteen liittyvää
lainsäädäntövalmistelua useissa pääosastoissa
Tavoitteena koordinaation parantaminen metsäasioissa
Olennaisia elementtejä:
- puu on uusiutuva luonnonvara, jota Euroopassa usein hyödynnetään liian vähän
- kestävän metsätalouden rooli
- kilpailukyvyn parantaminen ja työllisyyden edistämisen
- puunjalostusteollisuuden aseman parantaminen
- ekologinen ja ilmastollinen kestävyys
- biotalous sekä puun käyttö rakentamisessa

Metsästrategian uusiminen
- Komissio teki strategiasta väliarvioinnin 2018
- Neuvoston päätelmissä huhtikuussa 2019 todettiin tarve uudelle EU:n
metsästrategialle, joka jatkaa edellisen metsästrategian työtä
- Suomi pohjusti strategian laatimista omalla puheenjohtajuuskaudellaan
- Green Dealissa metsästrategia oli alisteisena biodiversiteettistrategialle
- Valmisteilla oleva bd-strategia tulee vahvasti metsästrategian tontille
- Näyttää siltä, että komissio on tietoisesti jarruttanut metsästrategiaprosessia
- Timmermans julkisesti kyseenalaistanut kansallisen päätäntävallan metsäpolitiikassa

Parlamentin kanta
-

EU Parlamentti hyväksyi päätöslauselman tulevasta EU:n metsästrategiasta 8.10. selvin luvuin 462
puolesta, 176 vastaan ja 59 tyhjää

-

Parlamentti edellyttää päätöslauselmassaan, että alkuvuodesta 2021 komissiolta odotetun EU:n
metsästrategian pitäisi olla riippumaton ja itsenäinen

-

Parlamentti: EU:n on tuettava metsänhoitomalleja, joilla edistetään metsien ekologista,
yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä

-

“Tarvitsemme vuoden 2020 jälkeiselle ajalle kunnianhimoisen ja vahvan EU:n metsästrategian,
joka perustuu holistiseen kokonaiskuvaan metsistä. Emme voi antaa tilaa mustavalkoiselle
vastakkainasettelulle, ja siksi mietinnössä kestävän metsätalouden rooli otetaan huomioon
tasapainoisesti ilmaston, ympäristön, talouden, työpaikkojen sekä virkistyskäytön kannalta”, totesi
mietinnön esittelijänä toiminut Petri Sarvamaa

Neuvoston päätelmät
-

Valmistuivat 10.11.

-

Neuvosto vielä käsitteli kokouksessaan 16.11.

-

Neuvosto painottaa kestävää metsänhoitoa siten, että jokaisen kestävyysosan pitää olla
tasapainossa toisten kanssa (ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen)

-

Lisäksi painotetaan metsäsektorin merkitystä EU:n bio- ja kiertotaloudessa

-

Kompetenssiasiassa neuvosto painottaa jäsenmaiden yksinomaista oikeutta vastata
metsäpolitiikasta ja muistuttaa läheisyysperiaatteesta

-

Neuvoston päätelmät linjassa Parlamentin kannan kanssa

Miten jatkuu
-

→

Strategia pahasti myöhässä, nyt komissio luvannut strategian kesäkuussa 2021?
Komission julkinen kuuleminen käynnissä 19.4. saakka
- Valtavan pitkä ja sekava kysymyspatteri, ei strategista näkemystä
Metsänhoitoyhdistyksiin ja littoihin tulee kuulemislinkki ja vastausohjeet. Toiveena runsaasti
vastauksia julkiseen kuulemiseen, myös määrällä on väliä!
MTK:n kanta:
Tarvitaan vahva ja itsenäinen strategia, jossa tunnustetaan kestävän metsätalouden hyödyt
Metsäpolitikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan
Kokonaiskestävyys
Katettava koko arvoketju
Biotalous
Parlamentin ja Neuvoston näkemykset OK

Kiitos

18.3.2021

8

