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Mihin olet matkalla, EU?
METSÄTEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N TULEVAISUUDESTA
Euroopassa käydään parhaillaan merkittävää keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Tavoitteena on
luoda yhteinen käsitys tulevaisuuden unionista, joka mahdollistaa talouskasvun, yritysten menestyksen
ja eurooppalaisten hyvinvoinnin. Metsäteollisuus on koonnut tähän keskeiset näkemyksensä EU:n
tulevaisuudesta ja Suomen roolista EU:ssa. Metsäteollisuuden tavoitteena on EU ja Suomi, jotka
mahdollistavat kierrätettäviin, uusiutuvista ja kestävästi tuotetuista luonnonvaroista valmistettuihin
tuotteisiin pohjautuvan tulevaisuuden toteuttamisen.
Metsäteollisuuden yritykset toimivat globaalissa kilpailussa ja markkinoilla pärjääminen edellyttää
toimintaympäristöltämme kansainvälistä kilpailukykyä. EU:n on varmistettava yrityksille menestyksen
mahdollisuudet Euroopassa sekä kansainvälisesti tasavertaiset toimintaedellytykset ja avoimet markkinat.
Toimintakykyisenä ja yhtenäisenä EU on vahva globaalin talouden toimija, joka vaikuttaa maailman
kehitykseen ja mahdollistaa yritysten hyötyä siitä.
Tulevaisuutta voidaan kestävästi rakentaa vain tuotannon, työn ja talouskasvun varaan. EU:n on
oltava kilpailukykyinen ja vakaa, ennustettavan sääntelyn toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä
investoimaan, kasvamaan ja kehittymään Euroopassa. Päätöksenteon on perustuttava taloudelliseen
kestävyyteen ja yritysten kustannuskilpailukyvyn parantamiseen.
EU pyrkii vastaamaan eurooppalaisten odotuksiin myös sosiaalisissa kysymyksissä. EU:n on
kannustettava jäsenvaltioita tekemään rakenteellisia uudistuksia, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä.
Vain luomalla edellytykset talouskasvulle ja työllistymiselle voidaan mahdollistaa EU:n sosiaalisen
ulottuvuuden syventäminen. Sen tulee tapahtua EU:n nykyisen toimivallan puitteissa. Toteuttamisessa on
hyödynnettävä jo olemassa olevia keinoja tukea jäsenmaissa tarpeellista päätöksentekoa. Työelämän tai
sosiaaliasioiden sääntelyä EU-tasolla ei tule lisätä.
Talous- ja rahaliiton uudistamisessa EU:n tulee entistä tehokkaammin kannustaa jäsenmaita
kestävään julkisen taloudenpitoon. Tässä tulee ensisijaisesti hyödyntää käytössä olevia välineitä. EU:hun
ei tule luoda pysyvää tulonsiirtomekanismia, joka ei kannustaisi jäsenmaita tarpeellisiin uudistuksiin.
Kannamme vastuumme EU:n kehittämisestä ja tulevaisuudesta määrittämällä tavoitteet, joita
EU-maat voivat edistää tehokkaimmin yhteistyössä. EU:n muuttuessa myös Suomen on arvioitava
uudelleen toimintaansa. Suomi menestyy olemalla aktiivinen, päättäväinen ja rakentava ratkaisujen hakija.
Suomen tulee suhtautua myönteisesti integraatioon, tehdä laaja-alaista yhteistyötä EU-kumppaneiden
kanssa ja tuoda kotimaassakin esiin EU:n konkreettiset edut. Näin rakennetaan luottamuspääomaa, jota
Suomen tulee vastaavasti käyttää ajamalla EU:ssa kansallisesti tärkeissä kysymyksissä omia tavoitteitaan.
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Metsäteollisuuden tulevaisuuden visio pohjautuu uusiutuvista, kierrätettävistä ja kestävästi
tuotetuista luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin. Metsäteollisuuden käyttämän uusiutuvan
raaka-aineen saatavuus on turvattava. EU:n päätösten on mahdollistettava metsien kestävä ja
kasvava käyttö ja huomioitava jäsenvaltioiden erityispiirteet. Näin EU luo edellytyksiä kasvattaa
ilmastomyönteisten ja kierrätettävien tuotteiden tuotantoa. EU:n on myös osaltaan turvattava
neitseellisen raaka-aineen saatavuus osana kehittyvää kiertotaloutta ja kansainvälisen raaka-ainehuollon
edellytykset. Kansallisen metsäpolitiikan vaikutusta EU:n ympäristö-, ilmasto- ja energiapoliittiseen
päätöksentekoon on lisättävä.

Teollisuuden kilpailukyky on nostettava osaksi EU:n päätöksentekoa ympäristökysymysten
rinnalle. EU:n päätösten tulee toteuttaa kasvuhaluista politiikkaa ja kannustaa teollisuutta investoimaan,
innovoimaan ja sijoittamaan modernia teollista tuotantoa Eurooppaan. EU:n päätöksenteossa tarvitaan
kokonaisvaltaista kestävyyden arvioimista. Myös ilmasto- ja ympäristökysymyksiin vastaaminen
edellyttää taloudellisten realiteettien huomioimista. Kansainvälisessä kilpailussa EU:n ei tule antaa
kilpailijoille etumatkaa. Säännöshankkeiden vaikutusarviointia on parannettava ja sääntelyssä on
vältettävä liiallista yksityiskohtaisuutta. Suomi voi säilyttää asemansa globaalin metsäteollisuuden
johtavana innovaatio- ja tuotantoympäristönä, mikäli teollisuuden kannattavuudesta huolehditaan.
Markkinoiden avoimuus ja yritysten tasapuoliset toimintamahdollisuudet globaalisti ja EU:ssa on
säilytettävä EU:n toiminnan keskiössä. EU:n päätöksillä tulee edistää kansainvälistä kaupankäyntiä
ja talousyhteistyötä. Sisämarkkinoiden neljästä vapaudesta, jotka sallivat pääomien, tavaroiden,
palvelujen ja ihmisten vapaan liikkumisen, on pidettävä kiinni eikä EU-maiden eriävä kehitys saa
rikkoa sisämarkkinoita. EU:n on avattava uusia kansainvälisiä markkinoita kauppasopimuksilla, joiden
päätavoite on kaupan mahdollistaminen. Kattavat ja tasapuoliset monenväliset sopimukset ovat
ensisijaisia.
EU:n on otettava strategista johtajuutta globaalin talouden kehittämisessä ja edistettävä yritysten
kansainvälisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Tämä luo menestyksen mahdollisuudet EU:lle ja
Suomelle globaalissa kilpailussa.
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