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Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta voimasta EU:n metsäpolitiikassa
Ehdotus
Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se vie eteenpäin Pohjoismaiden yhteistä kantaa meille tärkeistä metsäelinkeinoista EU-yhteistyössä.
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne pyrkivät edistämään Pohjoismaiden yhteistä kantaa meille tärkeistä
metsäelinkeinoista EU-yhteistyössä.
Taustaa
Metsä on tärkeä voimavara Pohjoismaiden talouksille, energiantuotannolle ja siirryttäessä kohti kestävää yhteiskuntaa.
Metsällä on ja on kautta aikojen ollut tärkeä tehtävä pohjoismaisen hyvinvointimme
rakentamisessa.
Metsätalouden merkitys on suuri työpaikkojen, energiantuotannon ja kestävään yhteiskuntaan siirtymisen kannalta.
Pohjoismaissa vallitsee laaja yksimielisyys metsätalouden merkityksestä. Me hoidamme metsiämme, kehitämme liiketoimintamahdollisuuksia ja pidämme metsää
tärkeänä tekijänä pyrkiessämme ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin kansallisella ja
EU:n tasolla.
Tämän tärkeän luonnonvaran kehittäminen tulevina vuosina riippuu paljolti EU:n tasolla tehtävistä päätöksistä. Euroopassa puuraaka-aineen merkitykseen liittyy hyvin
erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. EU:n pohjoisilla alueilla ja Norjassa metsää pidetään tärkeänä resurssina, kun muualla EU:ssa metsä on vain paikka virkistäytymiseen
ja luontoelämysten kokemiseen.
Näillä erilaisilla näkemyksillä on suuri merkitys, kun EU luo säännöstöä, jolla metsätalouden kehitystä ohjataan tulevaisuudessa.
Jos suuret maat, kuten Saksa ja Alankomaat, saavat sanella tämän alan EUlainsäädännön, emme menetä ainoastaan metsäalan tarjoamia työpaikkoja, köyhdytä maaseutua ja loittone ilmastotavoitteistamme, vaan menetämme metsän myös
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suurena ja uusiutuvana luonnonvarana.
Pohjoismaat ovat pieniä avoimia talouksia, joista jokainen käy vaikeaa kamppailua
suhteessa suuriin talouksiin, kuten Saksaan, Ranskaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdessä olemme huomioon otettava voimatekijä. Yhdessä Baltian naapureidemme kanssa EU:n pohjoinen alue muodostaa kasvukäytävän ja voimatekijän
unionin sisällä.
Tämä näkyi myös selvästi Euroopan parlamentin äänestyksessä 13. syyskuuta, jolloin
Suomi yhdessä Ruotsin ja Latvian kanssa sai EPP-ryhmän tuen ja maat voittivat äänestyksen ”pohjoismaisella linjallaan” siitä, kuinka EU-maiden tulee kirjata sekä
päästöt että metsätalouden päästöistä peräisin olevan hiilidioksidin sitoutuminen
(LULUCF-asetus).
Hyväksytyt säännöt tulevat vaikuttamaan metsätalouteen vuosikymmenien ajan.
Pohjoismaat ja Baltia onnistuivat yhteisvoimin osoittamaan, että metsätalous edustaa voimavaraa, ei ympäristöhaittaa.
Toinen onnistuminen oli sen osoittaminen, että metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen
toimivaltaan, eikä EU:n pidä sekaantua siihen.
Tämä on voitto pohjoismaiselle suhtautumiselle metsätalouteen, mutta haasteita
riittää. Syyskuun 5. päivänä pidettiin ensimmäinen varjokokous RED II -direktiivin
kestävyyskriteereistä.
RED II kattaa metsätalouden lisäksi monia muita aloja, mutta tässäkin yhteydessä
ratkaisevaa on metsän näkeminen resurssina, jota on puolustettava niitä vastaan,
jotka pitävät metsää pelkästään suojelukohteena.
Jotta meille tärkeää metsätaloutta voidaan hoitaa ja kehittää, tarvitaan yhteispohjoismainen kanta, jota on ajettava EU:ssa yhteisvoimin ja yhdellä äänellä. Syyskuun
13. päivän äänestys osoitti tämän johtavan menestykseen.
Edustajamme Euroopan parlamentissa tekevät jo nykyisin hyvää työtä, ja heidän
työnsä olisi entistäkin tuloksellisempaa, jos heidän tukenaan olisi yksi yhteinen pohjoismainen ääni.
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