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Tarkistus 1
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää 
roolia elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa, että viljelijät ovat 
elintarviketuotannon keskiössä ja että 
tämä on riippuvaista luonnonvaroista, 
kuten maaperästä, vedestä ja metsistä, 
toteaa, että metsillä on monia toimintoja ja 
korostaa, että tämän 
monitoimintaisuuden tunnustaminen on 
ratkaisevan tärkeää perintömetsiemme 
asianmukaiselle hoidolle ja että 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät näkökulmat ovat kaikki 
yhteydessä toisiinsa ja keskinäisesti 
toisistaan riippuvaisia;

Or. fr

Tarkistus 2
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää 
roolia elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa, että viljelijöillä on tärkeä 
rooli elintarviketuotannossa, mutta se 
riippuu kuitenkin luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä, toteaa, että 
metsillä on monia ekosysteemitoimintoja, 
kuten tuki- ja sääntelypalvelut, kulttuuri- 
ja hoitopalvelut ja elinympäristönä 
toimiminen yli kolmelle neljäsosalle 
maanpäällisestä biologisesta 
monimuotoisuudesta;

Or. en
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Tarkistus 3
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja, ja ne 
tarjoavat lukuisia palveluja, kuten 
perinteinen puun ja muiden tuotteiden 
tuotanto ja ympäristöhyödyt, kuten hiilen 
sitominen ja varastointi, maaperän 
eroosion estäminen ja ilman- ja 
vedenlaadun paraneminen;

Or. en

Tarkistus 4
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja ja että 
Euroopan viljelijöiden viime vuosina 
kehittämiä uusia käytäntöjä, kuten 
pensasaitojen istutuksia ja 
peltometsätaloustekniikoiden käyttämistä, 
on edistettävä;

Or. fr

Tarkistus 5
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Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, 
että metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista; toteaa, 
että metsillä on monia toimintoja, ja 
korostaa, että metsillä on tärkeä rooli 
biologisen monimuotoisuuden, veden 
laadun, hiilen sitomisen ja eroosion 
estämisen sekä monien muiden tärkeiden 
ekosysteemipalvelujen kannalta;

Or. de

Tarkistus 6
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja, ja painottaa, 
että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
johdonmukaista lähestymistapaa metsien 
suojeluun, ennallistamiseen ja hoitoon;

Or. en

Tarkistus 7
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
maataloudessa ja elintarviketuotannossa ja 
sen riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja ja että ne 
ovat keskenään riippuvaisia muista 
ekosysteemeistä ja niiden osista;

Or. en

Tarkistus 8
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden oleellista 
roolia elintarviketuotannossa 
perustarpeidemme tuottajina eli 
elintarviketuotannossa, kun otetaan 
huomioon nykyinen tilanne, ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

Or. ro

Tarkistus 9
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä, vedestä ja metsistä; toteaa, että 
metsillä on monia toimintoja;

1. korostaa viljelijöiden tärkeää roolia 
elintarviketuotannossa ja sen 
riippuvaisuutta luonnonvaroista, kuten 
maaperästä ja vedestä; toteaa, että metsillä 
on monia toimintoja;

Or. en
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Tarkistus 10
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on erittäin huolissaan siitä, että 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden ponnisteluista 
huolimatta EU:n sitoumusta pysäyttää 
metsäkato vuoteen 2020 mennessä osana 
kestävän kehityksen tavoitteita ei 
todennäköisesti täytetä, ja tukee siksi 
voimakkaasti komission ehdotusta 
tehostaa toimia maailman metsien 
suojelemiseksi ja ennallistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että viljelijät ovat 
tietoisia riippuvuudestaan metsistä, 
heidän mielestään metsät ovat oleellinen 
ja välttämätön osa maaseutua ekologisten, 
taloudellisten ja sosiaalisten toimintojensa 
vuoksi, ja viljelijät ovat historiassa aina 
pyrkineet suojelemaan, käyttämään ja 
ennallistamaan metsiä ja tekevät sitä 
edelleen;

Or. en

Tarkistus 12
Christine Schneider, Norbert Lins
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että 30 prosenttia 
maapallon pinta-alasta on metsän 
peitossa ja että nämä metsät ovat kotina 
80 prosentille maapallon biologisesta 
monimuotoisuudesta; huomauttaa, että 
metsien suojelu ja kestävä käyttö on 
ilmastonsuojelun aktiivinen muoto ja 
olennainen osa yhteiskunnan ja 
maaseudun hyvinvointia;

Or. de

Tarkistus 13
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että laajamittainen 
tehomaatalous on pääasiallinen syy 
trooppisten metsien katoamiseen ja että 
etenkin trooppisilla metsillä on merkittävä 
rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
niitä on sen vuoksi suojeltava1 a;
_________________
1 a Ks. myös: IOP science: Trends in size 
of tropical deforestation events signal 
increasing dominance of industrial-scale 
drivers

Or. de

Tarkistus 14
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että toisin kuin yleisesti 
luullaan, maatalouteen Euroopassa 
käytettävä maa-alue ei laajene eikä 
heikennä metsien tilannetta; toteaa myös, 
että Eurooppa on ainoa maanosa, jonka 
metsäpinta-ala on kasvussa, ja se on noin 
180 miljoonaa hehtaaria tällä hetkellä;

Or. fr

Tarkistus 15
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että noin 80 prosenttia 
maapallon metsäkadosta johtuu 
maatalouteen käytettävien maa-alueiden 
laajenemisesta;

Or. en

Tarkistus 16
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että neljä pääasiallista 
palmuöljyn sertifiointijärjestelmää 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) 
poikkeavat toisistaan huomattavasti 
vaatimuksiltaan, tuloksiltaan, 
käyttöönotoltaan ja avoimuudeltaan, että 
niiden täytäntöönpanoa ja sen valvontaa 
koskevat epäjohdonmukaisuudet on 
nostettu esiin ja että yksikään 
järjestelmistä ei kata kaikkia EU:n ja 
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YK:n asettamissa poliittisissa tavoitteissa 
mainittuja ympäristöön liittyviä ja 
sosiaalisia kysymyksiä; kehottaa 
muokkaamaan sertifiointijärjestelmiä 
mahdollisimman nopeasti ja ryhtymään 
määrätietoisiin toimiin metsäkatoa 
aiheuttamattomien toimitusketjujen 
kehittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 17
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tähdentää, että EU on ollut 
metsäkatoa aiheuttavien viljan ja 
lihatuotteiden merkittävin tuoja, sillä 
lihaa ja soijaa pidetään metsäkadon 
merkittävimpinä moottoreina 
maataloudessa; katsoo, että EU:n on 
puututtava asiaan ja vähennettäviä metsiä 
uhkaavien hyödykkeiden kysyntää 
edistämällä paikallisesti tuotettua, 
lähinnä kasvipohjaista ruokavaliota ja 
asettamalla tuen ehdoksi, että viljelijöiden 
on käytettävä laillisia ja kestävästi 
tuotettuja rehuja ja asetettava 
laiduntaminen etusijalle;

Or. en

Tarkistus 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1 b. pitää kauhistuttavana, että samaan 
aikaan Aasian ja Etelä-Amerikan metsät 
vähenevät hälyttävän nopeasti; kehottaa 
tämän tilanteen ottamista huomioon 
kauppasuhteissamme näiden alueiden 
maiden kanssa siten, että Euroopan 
markkinoille ei saisi tuoda 
maataloustuotteita eikä etenkään 
valkuaiskasveja tai karjankasvatuksesta 
saatuja tuotteita, jotka ovat suoraan 
peräisin metsäkadon kohteena olevasta 
kolmannesta maasta;

Or. fr

Tarkistus 19
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että maankäytön 
muutosten aiheuttama sademetsien 
metsäkato vähentää mahdollisuuksia 
hiilen sitomiseen ja vaikuttaa siten 
osaltaan merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun;

Or. en

Tarkistus 20
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että maatalouden, 
metsätalouden ja kalastuksen 
kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes 
kaksinkertaistuneet viimeisten 50 vuoden 
aikana ja saattavat kasvaa entisestään 
30 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, jos 
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riittäviä ja tuloksellisia toimenpiteitä ei 
toteuteta;

Or. en

Tarkistus 21
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. painottaa, että voimassa oleva 
lainsäädäntö ja täytäntöönpanosäännöt 
palmuöljytuotannon ympäristö- ja 
sosiaalisesta kestävyydestä pannaan usein 
täytäntöön ainoastaan valikoivasti tai 
osittain tai ne ovat tehottomia;

Or. de

Tarkistus 22
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että metsien 
ekosysteemien laajamittainen tuhoaminen 
jatkuu hälyttävän nopeasti ja että 
pääasiallinen syy on maataloustuotteiden 
viljelyn lisääntynyt maankäyttö, joka 
puolestaan johtuu eläinperäisten 
tuotteiden ja biopolttoaineiden 
lisääntyneestä kysynnästä;1 a kiinnittää 
tähän liittyen huomiota kestävämpien 
ruokavalioiden merkitykseen;
_________________
1 a Ks. myös vuoden 2010 biologista 
monimuotoisuutta koskeva sopimus. 

Or. de
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Tarkistus 23
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. panee merkille, että maatalouden 
sekä ruokahävikin ja ruokajätteen 
estämisen merkitys kasvavat, koska 
maailman väestö kasvaa; panee 
huolestuneena merkille arvion, jonka 
mukaan 14 prosenttia maailman 
elintarvikkeista häviää sadonkorjuun, 
teurastuksen ja pyynnin yhteydessä;1 a 
katsoo sen vuoksi, että kaikissa tulevissa 
toimissa on puututtava muun muassa 
elintarvikeketjun varrella tapahtuvan 
hävikin ja kestämättömien maankäyttö- ja 
-hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

_________________
1 a http://www.fao.org/food-loss-and-food-
waste/en/

Or. en

Tarkistus 24
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kykyyn reagoida nopeasti 
elintarvikepulaa mahdollisesti 
aiheuttaviin kriiseihin ja kestämättömien 
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ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; maankäyttö- ja -hoitokäytäntöjen 
torjumiseen, luonnollisista häiriöistä 
selviytymiseen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

Or. ro

Tarkistus 25
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. panee merkille, että kestävällä 
maataloudella on ratkaiseva merkitys, 
koska maailman kasvava väestö edellyttää 
riittävästi ravitsevaa elintarviketuotantoa 
samalla, kun ilmastonmuutosta on 
hillittävä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava 
johdonmukaisesti muun muassa 
kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen, 
ruokahävikin vähentämiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

Or. en

Tarkistus 26
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 

2. panee merkille, että maatalouden 
sosiaalinen ja taloudellinen merkitys 
kasvaa, koska maailman kasvava väestö 
edellyttää elintarvikkeiden ja 
maataloushyödykkeiden tuotannon 
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muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

Or. en

Tarkistus 27
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
maailmanlaajuisen metsäkadon 
torjumiseen, luonnollisista häiriöistä 
selviytymiseen sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;

Or. en

Tarkistus 28
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 

2. pitää tärkeänä metsien ja 
maatalouden vakaata hoitoa; katsoo sen 
vuoksi, että kaikissa tulevissa toimissa on 
puututtava muun muassa kestämättömien 
maankäyttö- ja -hoitokäytäntöjen 
torjumiseen, luonnollisista häiriöistä 
selviytymiseen ja ilmastonmuutoksen 
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luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

hillitsemiseen;

Or. fr

Tarkistus 29
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. panee merkille, että kestävän 
maatalouden merkitys kasvaa, koska 
maailman maataloustuotanto on uhattuna 
ilmastonmuutoksen ja vuosikymmeniä 
jatkuneen tehoviljelyn seurauksena; 
katsoo sen vuoksi, että kaikissa tulevissa 
toimissa on ensisijaisesti pyrittävä 
kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

Or. de

Tarkistus 30
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. pitää tärkeänä agroekologian ja 
kestävän maataloustuotannon 
maailmanlaajuista edistämistä; katsoo sen 
vuoksi, että kaikissa tulevissa toimissa on 
puututtava muun muassa kestämättömien 
maankäyttö- ja -hoitokäytäntöjen 
torjumiseen, luonnollisista häiriöistä 
selviytymiseen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

Or. en
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Tarkistus 31
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen, 
luonnollisista häiriöistä selviytymiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

2. panee merkille, että maatalouden 
merkitys kasvaa, koska maailman kasvava 
väestö edellyttää elintarviketuotannon 
lisäämistä; katsoo sen vuoksi, että kaikissa 
tulevissa toimissa on puututtava muun 
muassa kestämättömien maankäyttö- ja -
hoitokäytäntöjen torjumiseen sekä 
luonnollisista, ympäristöön liittyvistä ja 
biologisista häiriöistä selviytymiseen;

Or. fr

Tarkistus 32
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että EU:n nykyisin 
tunnustamat ja valtuuttamat 
biopolttoaineiden kestävyyttä koskevat 
sertifiointijärjestelmät ovat puutteellisia, 
kuten tilintarkastustuomioistuin on 
vuoden 2016 kertomuksessaan todennut, 
erityisesti kun on kyse epäsuoraa 
maankäytön muuttamista, jäljitettävyyttä 
ja työoloja koskevista selvityksistä; pitää 
valitettavana, että näiden riittämättömien 
kestävyyskriteerien mukaisesti palmuöljyn 
tuontia, josta puolet on tarkoitettu 
biodieselin valmistukseen, EU:hun on 
lisätty kuusinkertaisesti viimeisimmän 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
direktiivin voimaantulosta lähtien;  
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korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
koskevan toisen direktiivin 
kestävyyskriteerit ovat samoin 
riittämättömiä, ja sen vuoksi se kannustaa 
suoriin ja epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin ja siten myös metsäkatoon;  
toteaa, että komissio on pyrkinyt 
tunnistamaan biopolttoaineet, joihin 
liittyy suuri epäsuoran maankäytön 
muutoksen riski, mutta pitää delegoidun 
säädöksen porsaanreikiä huolestuttavina, 
koska soijaa ei ole sisällytetty mukaan, 
vaikka sillä on todistettu olevan yhteys 
metsäkatoon;

Or. en

Tarkistus 33
Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kiinnittää huomiota metsiä ja 
ilmastoa koskevaan julkilausumaan, 
jonka kansainvälinen yhteisö hyväksyi 
Katowicen ilmastokokouksessa 12. 
joulukuuta 2018; toteaa, että 
julkilausumassa korostetaan metsien ja 
puunkäytön merkitystä ilmastonsuojelulle 
ja asetetaan kyseiset kysymykset muiden 
kansainvälisten metsiin liittyvien 
tavoitteiden ja päätösten puitteisiin; 
toteaa, että nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa ainoastaan monitoiminnallisen 
aktiivisen metsänhoidon avulla; toteaa, 
että tämä tarkoittaa metsänhoitoa, jossa 
otetaan huomioon ja asetetaan 
tasapainoon kaikki metsiä koskevat 
tavoitteet, kuten hiilen varastointi, lajien 
ja maaperän suojelu, raaka-aineiden 
saanti, vapaa-aika ja elintarviketuotanto; 

Or. de
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Tarkistus 34
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että metsäkadolla on 
vakavia ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 
kustannuksia kuten biologisen 
monimuotoisuuden katoaminen 
elinympäristöjen (myös uhanalaisten 
lajien elinympäristöjen) tuhoutumisen ja 
pirstaloitumisen seurauksena ja kielteiset 
vaikutukset paikallisyhteisöjen 
elinkeinoihin niiden oikeuksien ja etujen 
laiminlyömisen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 35
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa maanviljelyn ohella 
metsätalouden ratkaisevaa roolia EU:n ja 
koko maailman maaseudun 
luonnonvarojen hoitamisessa ja 
maankäytössä;  ymmärtää siksi 
jäsenvaltioiden väliset erot 
metsänhoidossa, metsänomistuksessa, 
peltometsätaloudessa ja 
mahdollisuuksissa;

Or. en

Tarkistus 36
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää tärkeänä ottaa käyttöön 
tukiohjelmia viljelyyn kelpaamattomalle 
maaperälle sen kunnostamiseksi ja 
ennallistamiseksi metsäksi tai 
maataloussyklin käyttöön;

Or. ro

Tarkistus 37
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että myös EU:n 
biologinen monimuotoisuus on 
katoamassa tehomaatalouden ja -
metsätalouden käytäntöjen myötä, sillä ne 
ovat järjestelmällisesti johtaneet EU:n 
metsien tilan heikkenemiseen;

Or. en

Tarkistus 38
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

3. kehottaa kieltämään metsäkatoa 
aiheuttavien tuotteiden pääsyn EU:n 
markkinoille ottamalla käyttöön 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
pakolliset velvoitteet yrityksille, jotka 
saattavat markkinoille metsäkadon riskiä 
lisääviä hyödykkeitä; kehottaa 
ensimmäisessä vaiheessa muuttamaan 
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julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
siten, että niihin sisällytetään 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
velvoitteet mahdollisille 
tavarantoimittajille; pitää tärkeänä 
varmistaa, että kulutetaan ainoastaan 
kestävästi tuotettuja tuotteita 
parantamalla tuotantoketjun 
jäljitettävyyttä ja avoimuutta ja 
suojautumalla karjanpesun kaltaisilta 
ilmiöiltä, joissa käytetään hyväksi 
puutteellista jäljitettävyyttä; panee 
merkille mahdollisuuden ottaa käyttöön 
merkintä- ja sertifiointijärjestelmä EU:hun 
tuotaville tuotteille, jotka eivät aiheuta 
metsäkatoa, mutta muistuttaa huonoista 
kokemuksista, joita on saatu 
puutteellisista sertifiointijärjestelmistä ja 
vapaaehtoisten merkintäaloitteiden 
vajavaisuuksista; pitää tarpeellisena 
sisällyttää EU:n kauppasopimuksiin ja 
muihin monenvälisiin sopimuksiin ehtoja, 
että niillä ei aiheuteta metsäkatoa, 
toimintapolitiikan johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Carmen Avram, Attila 
Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden käyttöä ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, edistämällä 
järjestelmän käyttöä ja sisällyttämällä 
EU:n kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa; 
toteaa, että joissakin maissa on käytössä 
merkintäjärjestelmiä (kuten FSC); katsoo 
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kuitenkin, että yleisesti käytössä olevalla 
järjestelmällä lisättäisiin tietoisuutta 
asiasta ja saataisiin määrällinen käsitys 
maailmanlaajuisista suuntauksista;

Or. en

Tarkistus 40
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa; 
suosittelee jäljitettävyysjärjestelmän 
toteuttamista tuotteille, joita tuodaan 
EU:n alueelle, jotta varmistetaan 
elintarvikkeiden ja ympäristön laatua ja 
turvallisuutta koskevien normien 
noudattaminen;

Or. ro

Tarkistus 41
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 

3. pitää tärkeänä jatkossakin edistää 
kestävää biotaloutta, fossiilipohjaisten 
aineiden välttämätöntä korvaamista ja 
kestävästi tuotettujen tuotteiden kulutusta 
ottamalla käyttöön merkintä- ja 
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kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

sertifiointijärjestelmä EU:hun tuotaville 
tuotteille, jotka eivät aiheuta metsäkatoa, ja 
sisällyttämällä EU:n kauppasopimuksiin ja 
muihin monenvälisiin sopimuksiin 
lausekkeita siitä, että niillä ei aiheuteta 
metsäkatoa;

Or. en

Tarkistus 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 
monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

3. pitää tärkeänä priorisoida 
kestävästi tuotettujen tuotteiden kulutusta 
ottamalla käyttöön maantieteellinen 
merkintä- ja sertifiointijärjestelmä - tai 
säilyttämällä nykyiset kansalliset 
järjestelmät - EU:hun tuotaville tuotteille, 
jotka eivät aiheuta metsäkatoa, ja 
sisällyttämällä EU:n kauppasopimuksiin ja 
muihin monenvälisiin sopimuksiin 
lausekkeita siitä, että niillä ei aiheuteta 
metsäkatoa;

Or. fr

Tarkistus 43
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ottamalla 
käyttöön merkintä- ja sertifiointijärjestelmä 
EU:hun tuotaville tuotteille, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa, ja sisällyttämällä EU:n 
kauppasopimuksiin ja muihin 

3. pitää tärkeänä edistää kestävästi 
tuotettujen tuotteiden kulutusta ja 
tuotantoa ottamalla käyttöön merkintä- ja 
sertifiointijärjestelmä EU:hun tuotaville 
tuotteille, jotka eivät aiheuta metsäkatoa, ja 
sisällyttämällä EU:n kauppasopimuksiin ja 
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monenvälisiin sopimuksiin lausekkeita 
siitä, että niillä ei aiheuteta metsäkatoa;

muihin monenvälisiin sopimuksiin 
lausekkeita siitä, että niillä ei aiheuteta 
metsäkatoa;

Or. de

Tarkistus 44
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta varmistaa vahvat 
kestävyyskriteerit bioenergialle, jotta 
arvokkaita ekosysteemejä suojeltaisiin 
energiatarkoituksiin tehtävältä 
sadonkorjuulta; toteaa, että COP23-
kokouksessa useat ikimetsiä ja biologisesti 
monimuotoisia metsiä omistavat maat, 
jotka muodostavat puolet maailman 
väestöstä, ilmaisivat halunsa käyttää 
puuta ja muuta kasvimateriaa 
energiantuotantoon1 a; muistuttaa, että 
EU:n on kyettävä varmistamaan, että 
kyseessä ei ole toimintapolitiikka, jolla 
tuhotaan ekosysteemejä, ja että uusiutuva 
energia todella on uusiutuvaa ja 
vähähiilistä;
_________________
1 a Doyle, A. & Roche, A. Nineteen nations 
say they’ll use more bioenergy to slow 
climate change. Reuters. Saatavilla 
osoitteessa 
http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 
(2017).

Or. en

Tarkistus 45
Pär Holmgren
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
vapaakauppasopimuksiin olisi 
sisällytettävä sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä 
metsien suojelusta ja 
ihmisoikeusrikkomusten, myös yhteisöjen 
maanomistusoikeuksien rikkomisen, 
torjumisesta;  pitää valitettavana, että tätä 
periaatetta ei noudatettu Mercosur-
sopimusta koskevissa neuvotteluissa, 
vaikka komission arvioiden mukaan 
merkittävä osa EU:n kulutuksen 
epäsuorasti aiheuttamasta metsäkadosta 
tapahtui Brasiliassa;

Or. en

Tarkistus 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää tarpeellisena vähentää 
EU:ssa kulutettavien metsäkatoa 
aiheuttavien tuontituotteiden määrää, ja 
sitä varten on oltava sertifiointijärjestelmä 
ja sen lisäksi on ennen kaikkea 
tehostettava yhteistoimintaa kolmansien 
maiden, tuottajien tai maatalouden 
tavarantoimittajien kanssa ja toteutettava 
muita toimia kansainvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 47
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että maataloustuotteiden 
tuonti EU:hun sademetsämaista aiheuttaa 
lisää metsäkatoa, jolla on vakavia 
ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä seurauksia;

Or. en

Tarkistus 48
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää komissiota antamaan 
säännöllisesti kertomuksen metsäkadon 
kehityksestä ja paljon hiiltä sitovien maa-
alueiden, kuten turvesoiden, 
hyödyntämisestä kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 49
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää erityisen tärkeänä 
osallistavaa kumppanuutta kolmansien 
maiden kanssa, jotta vahvistetaan 
kestävää maankäyttöä ja kestävää 
maataloutta sekä erityisesti maa- ja 
metsäoikeuksien hyvää hallintoa, sillä ne 
ovat hallituksen velvollisuuksia 
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metsäkadon torjunnassa eivätkä yksityiset 
sidosryhmät yksinään voi käsitellä niitä 
riittävällä tavalla;  muistuttaa, että 
kumppanuuteen perustuvassa 
toimintamallissa on tuettava parempaa 
hallintoa, kunnioitettava 
alkuperäiskansojen, pientilallisten ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksia sekä 
mahdollistettava monien sidosryhmien 
välisiä prosesseja tuottajamaissa; 

Or. en

Tarkistus 50
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että olisi kannustettava 
metsäkatoa aiheuttamattomia 
tuotantoketjuja siten, että tavoitteena olisi 
avoimuuden lisääminen ja metsäkatoa ja 
metsän heikkenemistä koskevan riskin 
minimoiminen tuotaessa tiettyjä 
maataloustuotteita EU:n markkinoille;

Or. en

Tarkistus 51
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että palmuöljy on 
merkittävä moottori sille metsäkadolle, 
joka kiihtyy hälyttävällä nopeudella 
Kaakkois-Aasian maiden kaupallisen 
maatalouden piirissä, kun taas 
soijanviljely eläinten rehuksi vaikuttaa 
osaltaan Etelä-Amerikan metsäkatoon;
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Or. en

Tarkistus 52
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää tärkeänä sisällyttää tuleviin 
kauppasopimuksiin suojalausekkeita, 
jotka mahdollistavat, että EU voi 
keskeyttää metsäkatoon liittyvien 
tuotteiden tuonnin niiltä alueilta tai 
maista, joissa metsäkatoa on havaittu; 

Or. en

Tarkistus 53
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota toimimaan 
rajoittaakseen EU:n kulutustottumusten 
ympäristövaikutuksia kolmansien maiden 
metsäkadon ja metsien heikkenemisen 
osalta sääntelemällä palmuöljyn, soijan ja 
naudanlihan kaltaisten 
maataloushyödykkeiden tuontia ja 
edistämällä maailmanlaajuisia ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita sekä kestävää 
elintarviketuotantoa ja kulutusta;

Or. en

Tarkistus 54
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
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3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kannustaa toteuttamaan 
tukitoimia, joiden tavoitteena on lisätä 
maatalouden tuottavuutta kyseisissä 
maissa niin, että sosiaalinen ja 
taloudellinen paine metsäkatoon ja 
turvesoiden hyödyntämiseen vähenisi;

Or. en

Tarkistus 55
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. ottaa huomioon 
maailmanlaajuisen tuen maailman 
metsäekosysteemien, myös 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja 
niiden elinympäristöjen, suojelulle 
vaatiessaan kiireellisiä toimia metsien 
suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja 
kestävien globaalien toimitusketjujen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 56
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. korostaa, että merkintä- ja 
sertifiointijärjestelmien käyttöönotto 
metsäkatoa aiheuttamattomille tuotteille 
ei ole riittävää ilmasto- ja 
ympäristöhätätilanteessa; vaatii, että 
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kaikkien maailmanlaajuisesti metsäkatoa 
aiheuttavien tuotteiden pääsy EU:n 
sisämarkkinoille olisi kiellettävä;

Or. en

Tarkistus 57
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa, jotta 
voidaan keskittyä lyhyempiin 
toimitusketjuihin, mikä hyödyttää 
ruokasuvereniteettia sekä EU:ssa että sen 
kumppanimaissa; korostaa, että 
strategiassa olisi myös otettava huomioon 
Euroopan aluetta koskevat 
ravitsemussuositukset ja sisällytettävä 
strategiaan ihmisravinnoksi tarkoitetun 
kasviproteiinin tuotanto, jotta voidaan 
vähentää lihan ja maitotuotteiden 
kulutusta ihmisravintona, koska lihan ja 
maitotuotteiden osuus maankäytön 
muutoksista, metsäkato mukaan luettuna, 
on suuri ja koska EU:ssa karjan 
ruokintaan käytetään tällä hetkellä yli 70 
prosenttia EU:n maatalousmaasta;

Or. en

Tarkistus 58
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta



AM\1202153FI.docx 31/55 PE650.344v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa; 
kannustaa ottamaan käyttöön 
kiertoviljelyn ja tukemaan ja ohjaamaan 
viljelijöitä alueilla, jotka soveltuvat 
kaikkien valkuaiskasvien viljelyyn; 
kehottaa komissiota laatimaan kaikille 
jäsenvaltioille vakiomuotoisen luettelon 
valkuaiskasveista;

Or. ro

Tarkistus 59
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. pitää valitettavana, että nykyiset 
ohjelmat, joilla edistetään valkuaiskasvien 
viljelyä Euroopassa, ovat tehottomia; 
korostaa, että tehokkaan valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi samaan aikaan, kun 
eurooppalaisille karjankasvattajille 
taataan varmat ja taloudellisesti 
kannattavat toimitukset;

Or. fr

Tarkistus 60
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa; kehottaa 
tässä yhteydessä ottamaan käyttöön 
kestävyyskriteerit kasviproteiinin 
tuonnille;1 a

_________________
1 a Unionin strategiassa valkuaiskasvien 
viljelyn edistämiseksi kannustetaan 
valkuais- ja palkokasvien tuotantoa 
Euroopan maatalousalalla Euroopan 
parlamentin pyynnön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 61
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa, jotta 
voidaan vähentää riippuvuutta tuonnista 
ja vähentää maankäytön muutoksista 
metsiin kohdistuvaa painetta;

Or. en

Tarkistus 62
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa, jotta 
voidaan rajoittaa näihin viljelykasveihin 
liittyvää metsäkadon vaaraa muilla 
maailman alueilla;

Or. fr

Tarkistus 63
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa;

4. korostaa, että valkuaiskasveja 
koskevan EU:n strategian kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on edistyttävä 
merkittävästi ja varmistettava riittävä 
valkuaiskasvien tuotanto EU:ssa, jotta 
voidaan vähentää riippuvuutta tuonnista 
ja vähentää maankäytön muutoksista 
metsiin kohdistuvaa painetta;

Or. en

Tarkistus 64
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tuontirehuun 
perustuva EU:n kotieläintuotanto on yksi 
tärkeimmistä maankäytön muutokseen 
vaikuttavista tekijöistä ja siten epäsuorasti 
vastuussa metsäkadosta ja metsien tilan 
heikkenemisestä kolmansien maiden, 
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erityisesti Etelä-Amerikassa sijaitsevien, 
luonnollisten elinympäristöjen ja 
ekosysteemien sekä biologisen 
monimuotoisuuden kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 65
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että Mercosur-maiden 
kanssa tehdyt lihan ja soijan tuontia 
koskevat kauppasopimukset ovat 
ristiriidassa metsäkadon pysäyttämistä ja 
ihmisoikeuksia koskevien EU:n 
sitoumusten kanssa; kehottaa komissiota 
toteuttamaan ilmastoa ja metsäkadon 
pysäyttämistä koskevat tavoitteensa ja 
vähentämään näin ollen soijan tuontia;

Or. en

Tarkistus 66
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa komissiota 
varmistamaan, että oikeudelliseen 
kehykseen sisällytetään kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät kattava 
sidosryhmäfoorumi;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 67
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille palmuöljyn 
jatkuvan tuonnin EU:hun ja sen käytön 
monilla teollisuudenaloilla, myös 
elintarviketeollisuudessa; on huolissaan 
palmuöljyn käytöstä joissakin tuotteissa 
maidon korvikkeena, mikä saattaa johtaa 
kuluttajia harhaan; panee huolestuneena 
merkille, että palmuöljyn kaltaisten 
tuotteiden kysyntä aiheuttaa paineita 
herkkien alueiden metsäalueille ja siellä 
eläville yhteisöille;

Or. bg

Tarkistus 68
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto EU:n ulkopuolisille 
kumppaneille;

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto EU:n ulkopuolisille 
kumppaneille; suosittelee, että EU lisää 
ponnistelujaan vapaaehtoisten FLEGT-
kumppanuussopimusten tekemiseksi 
keskittyen kansalaisyhteiskunnan, 
erityisesti alkuperäiskansojen, metsistä 
riippuvaisten paikallisyhteisöjen, naisten 
ja ympäristöön liittyvien oikeuksien 
puolustajien, osallistumiseen; suosittelee 
hyödyntämään vapaaehtoisen FLEGT-
kumppanuussopimuksen esimerkkiä 
laajentamalla sen soveltamisalaa metsille 
riskejä aiheuttaviin 
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maataloushyödykkeisiin;

Or. en

Tarkistus 69
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto EU:n ulkopuolisille 
kumppaneille;

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
nykyistä lainsäädäntöä, kuten REDD+-
ohjelmaa ja EU:n puutavara-asetusta, ja 
edistää nykyisiä vapaaehtoisia 
järjestelmiä, jotta voidaan vähentää 
jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja 
mahdollistaa tietämyksen ja koulutuksen 
siirto EU:n ulkopuolisille kumppaneille;

Or. en

Tarkistus 70
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto EU:n ulkopuolisille 
kumppaneille;

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto tietoisuuden ja 
vastuuntunnon lisäämiseksi EU:n 
ulkopuolisten kumppanimaiden 
keskuudessa;

Or. ro
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Tarkistus 71
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää kehittää 
edelleen nykyisiä järjestelmiä, kuten 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jotta 
mahdollistetaan tietämyksen ja 
koulutuksen siirto EU:n ulkopuolisille 
kumppaneille;

6. korostaa EU:n puutavara-
asetuksen ja FLEGT-
toimintasuunnitelman kaltaisten 
nykyisten järjestelmien merkitystä 
tietämyksen ja koulutuksen siirtämisessä 
EU:n ulkopuolisille kumppaneille sekä 
puutavaran laillisuuden käsittelyssä;

Or. en

Tarkistus 72
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; huomauttaa, 
että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 
antamalla viljelijöille mahdollisuus saada 
helposti rahoitusta huippuluokan 
viljelyteknologian hankkimiseen; katsoo, 
että elintarvikkeiden suureen kysyntään 
olisi vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. ro
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Tarkistus 73
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ottaen 
samalla huomioon, että metsäpolitiikka 
kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja 
siten varmistettava suoraan tai 
epäsuoraan metsiin vaikuttavien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 74
Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
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ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla edistäen tällä 
tavoin kiertotaloutta; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. pt

Tarkistus 75
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa ja 
maataloushyödykkeiden tuotannossa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 76
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä ikimetsiin, 
sekundäärimetsiin ja hoidettuihin metsiin 
kohdistuvaa painetta kehittämällä 
innovatiivisempaa ja tehokkaampaa 
viljelyä EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä 
vähennettävä ruokahävikkiä koko 
elintarvikeketjussa uuden teknologian 
avulla; katsoo, että elintarvikkeiden 
suureen kysyntään olisi vastattava teknisen 
avun, maatalousjärjestöjen välisen 
yhteistyön ja tietämyksen siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 77
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Ivan 
David, Francesca Donato

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä jäsenvaltioiden 
monenvälisen yhteistyön yhteydessä ja 
siten varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. fr
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Tarkistus 78
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa, 
kestävämpää ja tehokkaampaa viljelyä 
EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä 
vähennettävä ruokahävikkiä koko 
elintarvikeketjussa uuden teknologian 
avulla; katsoo, että elintarvikkeiden 
suureen kysyntään olisi vastattava teknisen 
avun, maatalousjärjestöjen välisen 
yhteistyön ja tietämyksen siirron avulla;

Or. de

Tarkistus 79
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa, 
tehokkaampaa ja kestävämpää viljelyä 
EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä 
vähennettävä ruokahävikkiä koko 
elintarvikeketjussa uuden teknologian 
avulla; katsoo, että elintarvikkeiden 
suureen kysyntään olisi vastattava teknisen 
avun, maatalousjärjestöjen välisen 
yhteistyön ja tietämyksen siirron avulla;
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tietämyksen siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 80
Anne Sander

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 
tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus ja 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta; 
kannustamalla yhä innovatiivisempaan ja 
tehokkaampaan maatalouteen EU:ssa ja 
sen ulkopuolella ja vähentämällä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uusien teknologioiden avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. fr

Tarkistus 81
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä innovatiivisempaa ja 

7. katsoo, että metsäkatoa edistäviä 
tekijöitä olisi käsiteltävä EU:n 
toimintapolitiikkojen yhteydessä ja siten 
varmistettava metsiin liittyvien 
toimintapolitiikkojen johdonmukaisuus, 
vähennettävä metsiin kohdistuvaa painetta 
kehittämällä kestävämpää viljelyä EU:ssa 
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tehokkaampaa viljelyä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
uuden teknologian avulla; katsoo, että 
elintarvikkeiden suureen kysyntään olisi 
vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

ja sen ulkopuolella sekä vähennettävä 
ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa 
muun muassa uuden teknologian avulla; 
katsoo, että elintarvikkeiden suureen 
kysyntään olisi vastattava teknisen avun, 
maatalousjärjestöjen välisen yhteistyön ja 
tietämyksen siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 82
Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että metsätalouden 
uudelleenmuotoilun on johdettava 
integroitujen metsänhoitokäytäntöjen 
käyttöön kaikkialla maailmassa; vain 
tällä tavoin metsien monikäytön tarjoamia 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti; integroitu metsänhoito 
perustuu puun kestävään tuotantoon 
luonnollisena raaka-aineena ja 
kaikenlaisen puun kestävyyspotentiaalin 
hyödyntämiseen;

Or. de

Tarkistus 83
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että 
maataloushyödykkeiden lisäksi myös 
puutavara, sellu, paperi ja bioenergia 
aiheuttavat laajamittaista metsäkatoa; 
näiden teollisuudenalojen kielteisten 
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vaikutusten lieventämiseksi on erittäin 
tärkeää valita korkeimman suojelutason 
alueiksi riittävän laajoja koskemattomia 
metsäalueita pitämään yllä sellaisia 
laajamittaisia ekologisia prosesseja, jotka 
ovat ratkaisevan tärkeitä metsien 
sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 84
Anne Sander

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää luoda 
kestäviä ja avoimia maatalouden 
arvoketjuja kauppasopimuksilla, joilla 
estetään sellaisten maataloustuotteiden 
pääsy Eurooppaan, jotka eivät täytä 
metsien suojelua koskevia normejamme ja 
arvojamme;

Or. fr

Tarkistus 85
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että ilmastoneutraalia 
taloutta koskevan pitkän aikavälin vision 
saavuttamiseksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman politiikat on 
yhdistettävä metsäkadon pysäyttämistä 
koskeviin kannustimiin silloin kun 
käsitellään metsäkadon vaikutuksia 
ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin 
oikeuksiin sekä ihmisoikeuksiin;
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Or. en

Tarkistus 86
Anne Sander

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että on noudatettava metsiä 
koskevassa New Yorkin julkilausumassa 
antamiamme sitoumuksia; korostaa, että 
on hyödyllistä ottaa käyttöön 
eurooppalainen sertifiointijärjestelmä, 
joka mahdollistaa tuonnin keskeyttämisen 
välittömästi, jos satelliittikuvien avulla 
havaitaan metsäkatoa;

Or. fr

Tarkistus 87
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että puun käytön 
lisääminen biopolttoaineina ja 
bioenergiana kohdistaa paineita 
Euroopan ja maailman metsiin, kun 
otetaan huomioon uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian kasvava kysyntä;

Or. en

Tarkistus 88
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan täysimääräisesti 
huomioon biopolttoaineiden lisääntyneen 
käytön vaikutukset metsäkatoon; kehottaa 
siksi komissiota uudistamaan 
perusteellisesti EU:n 
bioenergiapolitiikkaa tarkistamalla 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa poistamaan nopeasti 
käytöstä kaikki ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineet, jotka edistävät 
metsäkatoa, kilpailevat maa-alasta 
elintarviketuotannon kanssa ja lisäävät 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 90
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. korostaa, että on tärkeää edistää 
kestävää ruokavaliota lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta 
kulutustottumusten vaikutuksista ja 
tarjoamalla tietoa ruokavalioista, jotka 
ovat ihmisten terveyden kannalta 
parempia ja joiden ympäristöjalanjälki on 
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pienempi;

Or. en

Tarkistus 91
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 f. toteaa lisäksi, että EU:n 
lihantuotannon ja -kulutuksen 
vähentäminen edistäisi kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
muun muassa metsäkadon ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen osalta;

Or. en

Tarkistus 92
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
tukea metsänomistajia ja ottaa erityisesti 
huomioon pienten metsänomistajien olot.

Or. en

Tarkistus 93
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Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon, 
johon kuuluu uusien metsien jatkuva 
uudelleenistutus, merkitystä EU:ssa ja 
kolmansissa maissa, sillä se on olennainen 
tekijä varmistettaessa biologinen 
monimuotoisuus ja metsänomistajien ja 
peltometsätaloutta harjoittavien 
maanviljelijöiden tulot ja parannettaessa 
metsien sopeutuvuutta.

Or. pt

Tarkistus 94
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta sekä 
tehostettaessa hiilen sitomista metsiin.

Or. en

Tarkistus 95
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien, metsässä asuvien tai 
työskentelevien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta;

Or. en

Tarkistus 96
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Sylwia Spurek, Carmen 
Avram, Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon ja 
koulutuksen merkitystä EU:ssa ja 
kolmansissa maissa, sillä se on olennainen 
tekijä varmistettaessa metsänomistajien ja 
peltometsätaloutta harjoittavien 
maanviljelijöiden tulot ja parannettaessa 
metsien sopeutuvuutta;

Or. en

Tarkistus 97
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot ja 
parannettaessa metsien sopeutuvuutta.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä EU:ssa ja kolmansissa maissa, 
sillä se on olennainen tekijä varmistettaessa 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien maanviljelijöiden tulot;
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Or. en

Tarkistus 98
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa 
peltometsätalousjärjestelmien, myös 
laajojen kaskilaidunten, merkitystä 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa 
käytäntönä, jolla on suuri 
hiilensidontapotentiaali ja joka kuivina 
aikoina on mahdollisesti merkittävä 
eläinten rehun lähde, sekä tuotannon 
monipuolistamisessa myös biotalouden 
kannalta; korostaa kenttätutkimusten 
osoittavan, että peltometsätalous käyttää 
maata tehokkaammin kuin yhden lajin 
viljely, minkä vuoksi se voi vähentää 
muihin ekosysteemeihin, kuten metsiin, 
kohdistuvaa painetta;

Or. en

Tarkistus 99
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa tarvetta varmistaa EU:n 
toimien johdonmukaisuus omassa maassa 
ja muissa maissa; pyytää, että puutavara-
asetus ja luontodirektiivit pannaan 
tehokkaasti täytäntöön kaikkialla EU:ssa 
myös oikea-aikaisten 
rikkomusmenettelyjen avulla; tuomitsee 
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jyrkästi metsänhoitajiin ja 
metsätyöntekijöihin kohdistuneet 
väkivaltaisuudet, mukaan lukien murhat, 
joista on äskettäin raportoitu tietyissä 
jäsenvaltioissa, ja kehottaa viranomaisia 
varmistamaan täysimääräisen ja 
oikeudenmukaisen rikostutkinnan ja 
oikeudenkäynnin;

Or. en

Tarkistus 100
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että laiton puunkorjuu 
on jatkuva käytäntö paitsi kolmansissa 
maissa myös EU:ssa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti 
laittoman puunkorjuun ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi erityisesti Euroopan 
viimeisten ikimetsien pelastamiseksi myös 
valvomalla voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
soveltamalla siten oikeasuhteisia, 
varoittavia ja tehokkaita seuraamuksia 
EU:n lainsäädännön 
rikkomistapauksissa;

Or. en

Tarkistus 101
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että kulutuspaineen 
vähentäminen on keskeistä metsien 
suojelun kannalta; korostaa tässä 
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yhteydessä, että olisi edistettävä puun 
porrastettua käyttöä raaka-aineena; 
huomauttaa, että puutavara tuottaa 
ekopalveluja ainoastaan pitkäikäisissä 
tuotteissa, kuten huonekaluissa tai 
rakennuksissa;

Or. de

Tarkistus 102
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin olisi 
sisällyttävä kestävää metsänhoitoa ja 
vastuullista yrittäjyyttä koskevia 
määräyksiä sekä sitoumuksia, jotka 
koskevat Pariisin sopimuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 103
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää valitettavana, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistukset ovat 
järjestelmällisesti johtaneet degradaatioon 
ja monissa tapauksissa vaikeuttaneet 
luonnonarvoltaan merkittävien 
peltometsätalousjärjestelmien 
ennallistamista, elvyttämistä ja 
nuorentamista; panee huolestuneena 
merkille ikonisen ja ympäristöarvoltaan 
mittavan Välimeren 
peltometsätalousjärjestelmän käynnissä 
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olevan laajamittaisen häviämisen ja 
kehottaa kiireellisesti muuttamaan 
sääntöjä, jotta nykyisten 
peltometsätalousjärjestelmien elvyttämistä 
ja ennallistamista sekä uusien 
järjestelmien vakiintumista voidaan 
helpottaa;

Or. en

Tarkistus 104
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että ”European 
Environment – State and Outlook 2020” -
raportissa todettiin, että vain kolmannes 
EU:n luontotyyppidirektiivissä luetelluista 
metsäluontotyypeistä on saavuttanut 
suotuisan suojelutason ja että 
metsäluontotyyppien ja -lajien suojelutaso 
on parantunut vain vähän vuoden 2013 
jälkeen EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanosta huolimatta; korostaa, 
että näiden luontotyyppien hallinnointiin 
ja luontodirektiivien täytäntöönpanon 
valvomiseen tarvitaan riittävästi 
resursseja.

Or. en

Tarkistus 105
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että joissakin 
tapauksissa paikallisyhteisöt ja 
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alkuperäiskansat ovat jo vuosisatojen 
ajan käyttäneet perinteisiä 
viljelytekniikoita metsien säilyttämiseksi 
ja että niillä on erityinen käsitys 
kestävästä maankäytöstä; korostaa, että 
monissa osissa maailmaa näiden 
yhteisöjen ja kansojen oikeudet ovat 
uhattuina;

Or. de

Tarkistus 106
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa tarvetta lisätä yleistä 
tietoisuutta laittoman puunkorjuun ja 
metsiin liittyvien rikosten sosiaalisista ja 
taloudellisista vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 107
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. toistaa ja suhtautuu myönteisesti 
tiedonannon1 a toteamukseen, jonka 
mukaan vanhat metsät ja ikimetsät ovat 
korvaamattomia, ja vaatii, että tämä on 
lähtökohtana myös politiikkaa ja 
strategioita koskevissa keskusteluissa sekä 
tehokkaassa lainvalvonnassa myös 
EU:ssa näiden ekosysteemien ja niiden 
jäännösten säilyttämiseksi ja 
ennallistamiseksi EU:ssa;
_________________
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1 a Euroopan komissio, 2019: Tiedonanto 
EU:n toimien tehostamisesta maailman 
metsien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi (COM(2019)0352.

Or. en

Tarkistus 108
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suojelemaan kaikkia 
ympäristön ja metsien puolustajia EU:ssa 
ja maailmanlaajuisesti;

Or. en


