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Tarkistus 303
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; korostaa tarvetta asettaa 
etusijalle puun tehokkain käyttö 
kaskadiperiaatteen mukaisesti alkaen 
eniten lisäarvoa tuottavista 
käyttötarkoituksista eli rakentamisesta ja 
huonekalujen valmistuksesta sekä 
jatkuvaa tarvetta tuottaa metsään liittyvää 
tutkimusta ja innovointia metsän koko 
arvoketjussa, myös puupohjaisten 
tuotteiden käytöstä muovin 
korvaajana tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 304
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, 
Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Jérémy Decerle

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
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korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan erilaisia 
markkinapohjaisia mekanismeja, jotta 
kannustetaan korvaamaan fossiiliset 
raaka-aineet uusiutuvilla raaka-aineilla, 
kuten puulla rakennusteollisuudessa, 
koska ne tarjoavat ilmastohyötyjä;

Or. en

Tarkistus 305
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa; talousmetsän 
terveyshyötyjä tulee korostaa paitsi 
puhtaan ilman ja virkistyksen myös 
lääketeollisuuden raaka-aineiden sekä 
varsinkin hygieniatuotteiden osalta, joilla 
rajoitetaan pandemioiden leviämistä;

Or. fi

Tarkistus 306
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa; korostaa lisäksi 
toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä 
etuja, joita saadaan korvaamalla 
kertakäyttö- ja etenkin muovituotteita 
kestävillä tuotteilla, kuten kierrätetystä 
puusta tehdyillä tuotteilla;

Or. fr

Tarkistus 307
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja pakkausteollisuudessa 
ja tarpeeseen ottaa ilmasto- ja 
ympäristöhyödyt kaikilta osin huomioon 
materiaalien korvaamisessa;

Or. en

Tarkistus 308
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Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys, koska ne voivat vaikuttaa 
myönteisesti muihinkin ratkaisuihin 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
työpaikkojen luomisen alalla; kiinnittää 
erityistä huomiota puupohjaisten 
materiaalien ratkaisevaan rooliin 
fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 309
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen ja 
sellaisten vaihtoehtojen, joilla on 
suurempi ympäristöjalanjälki, 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;



AM\1207224FI.docx 7/99 PE650.406v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 310
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
ja niiden koordinointi kiertotaloudessa 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. ro

Tarkistus 311
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen, etenkin 
maatalouden, väliset yhteydet sekä 
digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 312
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävien 
investointien merkitys; kiinnittää erityistä 
huomiota puupohjaisten materiaalien 
ratkaisevaan rooliin fossiilipohjaisten 
vaihtoehtojen korvaamisessa esimerkiksi 
rakennus-, tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 313
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin tehtävien investointien 
merkitys; kiinnittää erityistä huomiota 
puupohjaisten materiaalien ratkaisevaan 
rooliin fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

16. korostaa, että on otettava huomioon 
metsäalan ja muiden alojen väliset yhteydet 
sekä digitalisoinnin sekä koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävien 
investointien merkitys; kiinnittää erityistä 
huomiota puupohjaisten materiaalien 
ratkaisevaan rooliin fossiilipohjaisten 
vaihtoehtojen korvaamisessa esimerkiksi 
rakennus-, tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. pt
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Tarkistus 314
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
bioenergiaa koskevia tilinpitosääntöjä 
osana uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin tarkistamista; 
korostaa tarvetta asettaa puun käytön 
osalta etusijalle pitkän elinkaaren käyttö, 
kuten rakentaminen ja huonekalut; panee 
huolestuneena merkille, että EU:n tasolla 
tiedoista ilmenee, että energia-ala kattaa 
48 prosenttia puubiomassan 
kokonaiskäytöstä; painottaa, että on 
kiireellisesti lopetettava EU:n varojen 
käyttö puusta tuotetun bioenergian 
tuotannon tukemiseen, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa biomassa saadaan 
suurelta osin puun arvoketjun lopussa 
ylijääneestä puumateriaalista;

Or. en

Tarkistus 315
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. tuo jälleen esiin tarpeen edistää 
metsien ja metsänhoidon ympäristö-, 
talous- ja sosiaalinäkökohtia 
tasapuolisella tavalla samalla kun 
vahvistetaan metsistä ja metsiin 
perustuvasta arvoketjusta saatavia yleisiä 
ilmastohyötyjä, joita ovat hiilensidonnan 
edistäminen, hiilidioksidin varastointi 
sekä fossiilipohjaisten raaka-aineiden ja 
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energian korvaaminen; korostaa, että on 
kiireellisesti tarpeen vahvistaa 
tutkimusponnisteluja etenkin 
korvautuvuusvaikutusten alalla;

Or. en

Tarkistus 316
Maria Noichl, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että kaskadimalli on 
tulevaisuuteen suuntautuva, 
resurssitehokas metsätalouden periaate; 
kehottaakin komissiota edistämään 
kaskadimallia erityisesti EU:n 
tukialoitteiden yhteydessä; huomauttaa, 
että kaskadikäytössä puun 
lämmityskäytön pitäisi olla vain 
käyttöprosessin viimeinen vaihe;

Or. de

Tarkistus 317
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
eloperäinen materiaali, kuten kaikki 
puujäte, palaa arvoketjuun 
kannustamalla ekosuunnittelua, 
lisäämällä kierrätystavoitteita ja 
edistämällä puuta sisältävien uusioraaka-
aineiden käyttöä tuotteissa 
ennen mahdollista polttamista elinkaaren 
lopulla;
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Or. fr

Tarkistus 318
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa 
peltometsäviljelyjärjestelmien merkitystä 
maaseutuyhteisöille, vaikka järjestelmät 
ovat erittäin pienitehoisia eivätkä erityisen 
kannattavia taloudellisesti, ottaen 
huomioon, että vuosituloja täydennetään 
muilla toiminnoilla, kuten 
karjankasvatuksella, matkailuun liittyvillä 
toimilla ja metsästyksellä, ja että niiden 
on saatava riittävästi rahoitusta 
aavikoitumisen ja liikakäytön 
ehkäisemiseksi;

Or. pt

Tarkistus 319
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. toteaa, että puulla on suuri 
potentiaali hiiltä varastoivana ja 
uusiutuvana rakennusmateriaalina; 
uskoo, että tarvitaan parempaa viestintää 
puurakentamisen ympäristövaikutuksista, 
jotta puun käyttöä kestävänä 
rakennusmateriaalina voitaisiin edistää;

Or. fi
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Tarkistus 320
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Monika 
Beňová

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. tunnustaa puun arvon 
energiatarkoituksissa mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan 
biomassaa koskevien sitovien 
kestävyyskriteerien käyttöönottamista, 
jotta voidaan välttää puuvarojen ja 
metsien liikakäyttö;

Or. en

Tarkistus 321
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on tärkeää kehittää 
ja varmistaa EU:ssa markkinapohjainen 
biotalous kannustamalla sellaisten uusien 
biopohjaisten tuotteiden innovointia ja 
kehittämistä, joilla on tehokas 
toimitusketju ja jotka käyttävät 
tehokkaasti biomassamateriaaleja;

Or. en

Tarkistus 322
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
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16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. katsoo, että EU:n olisi 
kannustettava paikallisista lähteistä 
peräisin olevan puun, 
puunkorjuutuotteiden tai metsäbiomassan 
käyttöä, jotta voidaan minimoida 
kolmansista maista tuotavan tavaran 
kuljettamisen aiheuttama hiilijalanjälki ja 
edistää kestävää paikallista tuotantoa ja 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 323
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten metsäpaloja, kuivuutta, tulvia, 
myrskyjä, tuholaisvahinkoja ja eroosiota, 
mikä vahingoittaa EU:n metsiä; korostaa 
tässä yhteydessä, että tällaisia tuhoja 
varten on kehitettävä 
riskinehkäisyvälineitä, jotta oltaisiin 
paremmin valmistautuneita ja jotta tuhoja 
voitaisiin ehkäistä paremmin, tekemällä 
metsistä kestävämpiä esimerkiksi 
tutkimuksen ja innovoinnin avulla ja 
takaamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen; korostaa tässä 
yhteydessä, että on tarpeen varmistaa 
johdonmukaisuus tämän strategian ja 
unionin pelastuspalvelumekanismin 
välillä; kehottaa ottamaan käyttöön 
vastetoimia ilmastonmuutokseen liittyville 
yhteisille haasteille;

Or. pt
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Tarkistus 324
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen; pyytää tässä 
yhteydessä toteuttamaan 
tukitoimenpiteitä, jotta huonossa 
kunnossa olevat maa-alat, jotka eivät 
sovellu maatalouteen, voidaan metsittää; 
korostaa, että on tärkeää välttää 
maaltapako, ja pitää keskeisen tärkeänä 
investoida liiketoimintaekosysteemeihin, 
jotka käyttävät paikallisesti saatavilla 
olevia resursseja kestävällä tavalla ja 
jotka luovat työpaikkoja ja 
mahdollisuuksia näillä maaseutualueilla;

Or. ro

Tarkistus 325
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin ja vakavampia 



AM\1207224FI.docx 15/99 PE650.406v02-00

FI

kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

luonnontuhoja, kuten kuivuutta, tulvia, 
myrskyjä, tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi kestävän ja aktiivisen 
metsänhoidon toteutuksen tehostamisella, 
tutkimuksen ja innovoinnin avulla ja 
tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen; korostaa, että 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevissa strategioissa ja suunnitelmissa 
on oltava konkreettisia ja tehokkaita 
toimia ja että niissä on hyödynnettävä 
hillitsemisen ja sopeutumisen välistä 
synergiaa;

Or. en

Tarkistus 326
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen, esimerkiksi unionin 
pelastuspalvelumekanismin tai Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston kautta; 
korostaa, ettei Euroopan metsien 
sopeuttamistekniikkana pidä käyttää 
geeniteknologiaa, oli kyse sitten trans- tai 
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mutageneesista;

Or. fr

Tarkistus 327
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla, mikä mahdollistaa sen, että 
metsiemme sopeutumiskyky optimoidaan 
etenkin parantamalla siemenvalikoimaa; 
korostaa myös tarvetta ottaa tuhoalueille 
käyttöön parempia tukimekanismeja, jotta 
ne voidaan palauttaa ennalleen;

Or. fr

Tarkistus 328
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
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metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi dynaamisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
ympäristöläheisemmän hoidon avulla ja 
tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen; panee merkille, että 
monokulttuuriviljelmät eivät ole niin 
kestäviä tuholaisia ja tauteja vastaan tai 
kuivuutta ja tulipaloja vastaan, joten niitä 
ei pitäisi tukea EU:n varoista;

Or. en

Tarkistus 329
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä ja 
ilmastonmuutosta paremmin sietäviä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, esimerkiksi erityistä 
katastrofirahoitusta, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

Or. de

Tarkistus 330
Herbert Dorfmann

Päätöslauselmaesitys
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17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy jo nyt luonnontuhoja, kuten 
kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä, ja tulevaisuudessa tuhoja 
tapahtuu vieläkin useammin; korostaa 
tässä yhteydessä, että tällaisia tuhoja on 
ehkäistävä paremmin tekemällä metsistä 
kestävämpiä esimerkiksi tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla ja tarjoamalla 
tuhoalueille parempia tukimekanismeja, 
jotta ne voidaan palauttaa ennalleen myös 
erityistoimin, kuten Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston kautta;

Or. it

Tarkistus 331
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla, vaihtamalla tietoja, tekemällä 
yhteistyötä luonnonkatastrofien 
torjuntakeinojen alalla ja tarjoamalla 
tuhoalueille parempia tukimekanismeja, 
jotta ne voidaan palauttaa ennalleen;

Or. fr



AM\1207224FI.docx 19/99 PE650.406v02-00

FI

Tarkistus 332
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi metsälaiduntamisen 
kannustamisen avulla ja sen 
kannustamisen avulla, että uhattuja 
metsiä muunnetaan peltometsiksi, sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin lisäämisen 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta niitä voidaan 
suojella ja palauttaa ennalleen;

Or. en

Tarkistus 333
Marlene Mortler, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä ja edellyttää tulevaisuudessa eri 
skenaarioiden mukaan räätälöityä riskin- 
ja kriisinhallintaa; korostaa tässä 
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esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

yhteydessä, että tällaisia tuhoja on 
ehkäistävä paremmin tekemällä metsistä 
kestävämpiä esimerkiksi tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla ja tarjoamalla 
tuhoalueille parempia tukimekanismeja, 
jotta ne voidaan palauttaa ennalleen;

Or. de

Tarkistus 334
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla metsänomistajille 
parempia tukimekanismeja 
ennaltaehkäisyä ja tuhoalueiden 
ennalleen palauttamista varten, jotta ne 
voidaan palauttaa ennalleen;

Or. en

Tarkistus 335
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
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vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja varten on kehitettävä 
riskinhallintavälineitä niihin 
valmistautumiseksi ja niiden 
ehkäisemiseksi tekemällä metsistä 
kestävämpiä esimerkiksi tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla ja tarjoamalla 
tuhoalueille parempia tukimekanismeja, 
jotta ne voidaan palauttaa ennalleen;

Or. en

Tarkistus 336
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi sopeuttamalla metsänhoitoa, 
tutkimuksen ja innovoinnin avulla ja 
tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

Or. sl

Tarkistus 337
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
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17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja varten on kehitettävä 
riskinhallintavälineitä niihin 
valmistautumiseksi ja niiden 
ehkäisemiseksi tekemällä metsistä 
kestävämpiä esimerkiksi tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla ja tarjottava 
tuhoalueille parempia tukimekanismeja, 
jotta ne voidaan palauttaa ennalleen;

Or. en

Tarkistus 338
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen ja 
ihmisestä johtuvien muutosten vuoksi 
esiintyy useammin luonnontuhoja, kuten 
kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
lisäämällä metsien kestävyyttä esimerkiksi 
tutkimuksen ja innovoinnin avulla ja 
tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

Or. en
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Tarkistus 339
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille parempia 
tukimekanismeja, jotta ne voidaan 
palauttaa ennalleen;

17. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, mikä vahingoittaa EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille ja 
metsänomistajille parempia 
tukimekanismeja ja rahoitusvälineitä, jotta 
ne voidaan palauttaa ennalleen ja voidaan 
toteuttaa sopeuttamistoimia;

Or. de

Tarkistus 340
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että tehokkaat 
sopeuttamisstrategiat ovat keskeisen 
tärkeitä siinä, että vähennetään 
ilmastonmuutoksen vahingollista 
vaikutusta metsäpaloihin ja metsäpalojen 
kielteistä vaikutusta maaseututalouteen, 
luonnon monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemipalvelujen tarjontaan; 
korostaa, että tarvitaan lisää resursseja, 
tiedepohjaista palonhallintaa ja 
riskitietoista päätöksentekoa, jotta 
voidaan torjua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia metsiin ottaen huomioon 
metsäpalojen sosioekonomiset sekä 
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ilmastoon ja ympäristöön liittyvät syyt;

Or. en

Tarkistus 341
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että peltometsäviljely, 
puumaisen kasvillisuuden ja 
maatalouskasvien ja/tai karjan 
integrointi, voisi vähentää metsäpaloja 
etenkin Välimeren maissa; lisäksi 
huomauttaa laajan ja hyväkuntoisen 
metsätieverkoston sekä säännöllisen 
metsähoidon merkityksestä metsäpalojen 
torjunnassa ja hallitsemisessa, jolloin 
hiiltä ei vapaudu turhaan metsäpaloissa 
ilmastoon; korostaa, että olisi lisättävä 
mahdollisuuksia laaja-alaisiin 
kohdennettuihin tuholaistorjuntoihin;

Or. fi

Tarkistus 342
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa metsistä vastuussa olevia 
valtio- tai aluetason toimijoita tukemaan 
joko riittävin resurssein tai 
asiantuntemuksen ja tietämyksen kautta 
jokirantojen uudelleenmetsittämistä 
tarpeen mukaan paikallisten ja/tai 
erikoistuneiden sidosryhmien kanssa, 
siten että tavoitteena on monimuotoisten 
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elinympäristöjen luominen ja sen jälkeen 
ekologisten palvelujen tuottaminen, kuten 
pohjaveden kautta kiertävien haitallisten 
aineiden imeytyminen;

Or. en

Tarkistus 343
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa sen tärkeyttä, että on 
riittävästi taloudellisia resursseja metsiin 
esimerkiksi tulipalojen ja 
loiseläinten muodossa kohdistuvien 
riskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan 
mutta myös metsiemme sietokyvyn 
parantamiseksi ilmastonmuutosta 
vastaan;

Or. fr

Tarkistus 344
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer, 
Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan 
hätämekanismin sen varmistamiseksi, että 
vahinkojen jälkeen vähemmän arvokas 
puu voidaan käyttää tavalla, joka sekä 
auttaa metsänomistajia että edistää 
ilmastonsuojelua;

Or. de
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Tarkistus 345
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota – ottaen 
huomioon metsäpaloriskin huolestuttavan 
lisääntymisen Euroopassa – 
sisällyttämään metsälaiduntuen 
peltometsäviljelyjärjestelmän 
toimenpiteeseen ja kannustamaan 
jäsenvaltioita toteuttamaan sen 
seuraavassa maaseudun 
kehittämisohjelmassa;

Or. en

Tarkistus 346
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian on oltava järeä, 
jotta voidaan torjua kuivuuden ja 
tulipalojen kaltaisia luonnonkatastrofeja; 
panee merkille unionin 
pelastuspalvelumekanismin myönteisen 
roolin avun antamisessa katastrofien, 
kuten metsäpalojen, yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 347
Isabel Carvalhais, Carmen Avram
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Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa heterogeenisen 
maisemamosaiikin hyötyjä suuriin 
homogeenisiin metsäalueisiin verrattuna 
luonnon monimuotoisuuden, 
ekosysteemipalvelujen parantamisen, 
ilmastonmuutosta koskevan sietokyvyn ja 
metsäpalojen ehkäisemisen kannalta; 
pitää olennaisena edistää ja tukea 
peltometsäviljelymosaiikkien 
ylläpitämistä, koska ne hyödyttävät 
metsänhoitoa ja auttavat metsäpalojen 
leviämisen estossa luodessaan 
epäyhtenäisyyttä maankäyttöön sekä 
edistävät talouden monipuolistamista ja 
erittäin harvaan asutettujen alueiden 
asutusta;

Or. en

Tarkistus 348
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa 
sekundaariset metsätuotteet ovat 
sosioekonomisesti merkittäviä, 
kehittämään ja parantamaan 
suuntaviivoja tai tarpeen vaatiessa jopa 
kansallista lainsäädäntöä näiden toimien 
harjoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 349
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Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. kehottaa jäsenvaltioita 
suunnittelemaan aloitteita HCV-metsien 
suojelemiseksi ja tarpeen vaatiessa 
luomiseksi tarvittavin mekanismein ja 
välinein, joilla kannustetaan 
metsänomistajia ja tarpeen mukaan 
maksetaan heille korvausta, jotta 
tietämyksen ja tieteen avulla voidaan 
edistää näitä metsiä sekä suojella 
luontotyyppejä;

Or. en

Tarkistus 350
Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja; 
korostaa sen tärkeyttä, että 
luonnonsuojelu integroidaan kestävään 
metsänhoitoon pragmaattisesti 
laajentamatta suojeltavia alueita ja 
lisäämättä hallinto- ja taloudellista 
taakkaa, ja tukee verkostojen luomista 
jäsenvaltioiden tätä varten luomien 
aloitteiden pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 351
Ivan David, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja; 
korostaa sen tärkeyttä, että 
luonnonsuojelu integroidaan kestävään 
metsänhoitoon pragmaattisesti 
laajentamatta suojeltavia alueita ja 
lisäämättä hallinto- ja taloudellista 
taakkaa, ja tukee verkostojen luomista 
jäsenvaltioiden tätä varten luomien 
aloitteiden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 352
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja; 
kannustaa komissiota antamaan 
enemmän tukea investoinneille kestävään 
metsänhoitoon sekä heikentyneiden 
luonnonmaisemien ja ekosysteemien 
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palauttamiseen ennalleen ja uudelleen 
metsittämiseen;

Or. pt

Tarkistus 353
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden 
moitteettomaan hoitoon tarvitaan riittävästi 
taloudellisia resursseja; toistaa, että tiukka 
suojelu saattaa olla tarpeen tietyissä 
tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 354
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Mazaly Aguilar, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä, 
koska ne voivat tarjota yhteiskunnalle 
monia ekosysteemipalveluja, muun 
muassa raaka-aineita; toteaa silti, että 
näiden alueiden hoitoon tarvitaan riittävästi 
taloudellisia resursseja;
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Or. en

Tarkistus 355
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, 
Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, 
Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
kannustaa tekemään lisätutkimusta 
luonnon monimuotoisuuden ja sietokyvyn 
välisen yhteyden alalla; toteaa silti, että 
näiden alueiden hoitoon tarvitaan teknistä 
tukea ja uusia taloudellisia resursseja;

Or. en

Tarkistus 356
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden 
merkitystä; toteaa silti, että näiden alueiden 
hoitoon tarvitaan riittävästi taloudellisia 
resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa, että Natura 2000 -alueita olisi 
lisättävä luonnon monimuotoisuudesta 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa 
esitetyn kehotuksen mukaisesti; toteaa 
silti, että näiden alueiden hoitoon tarvitaan 
riittävästi taloudellisia resursseja;

Or. fr
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Tarkistus 357
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, 
Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja; 
korostaa, että suojelutoimenpiteiden 
aiheuttamat taloudelliset menetykset olisi 
korvattava oikeudenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 358
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon 
tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;

18. tunnustaa biologisen 
monimuotoisuuden merkityksen sen 
varmistamisessa, että metsäekosysteemit 
säilyvät terveinä ja sopeutumiskykyisinä; 
korostaa Natura 2000 -alueiden merkitystä; 
toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon ja 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 
riittävästi taloudellisia resursseja;

Or. en
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Tarkistus 359
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että suojelun, uudelleen 
metsittämisen ja metsittämisen olisi oltava 
EU:n tulevien metsästrategioiden 
keskipisteenä ja että olisi käytettävä 
alueelle ja ympäristöön sopivia puulajeja; 
painottaa, että tarvitaan EU-tason 
tavoitteita heikkokuntoisten metsien 
ennalleen palauttamiseksi, jotta niiden 
täysimääräinen ekologinen toimivuus 
voidaan elvyttää; panee merkille, että 
luonnonläheiset hoitokäytännöt ovat 
parhaita tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kehottaa komissiota ottamaan YMP:n 
talousarviossa käyttöön lisävaroja näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 360
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa tarvetta edistää ja 
vahvistaa luonnonläheistä metsänhoitoa, 
joka perustuu metsien hyvään hoitoon, 
jolla varmistetaan niiden suojelu, lisätään 
alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien 
monimuotoisuutta ja luodaan bioottinen 
tasapaino (mitä käytetään esimerkiksi 
Sloveniassa metsäoppilaitoksen hyvänä 
käytäntönä), mutta panee merkille, että 
tällainen metsänhoitomenetelmä 
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edellyttää myös taloudellisia kannustimia;

Or. sl

Tarkistus 361
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa komissiota käsittelemään 
kestävän metsätalouden puutteita 
kehittäessään EU:n kriteerejä, jotka 
sisältävät konkreettisia arviointiperusteita 
ja kynnysarvoja esimerkiksi kelopuun 
määrän, Natura 2000 -verkostoissa 
olevien metsien määrän sekä niiden 
hoitosuunnitelman ja matalavaikutteisen 
metsänhoidon käytön osalta;

Or. en

Tarkistus 362
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. korostaa tarvetta suojella 
aarniometsiä EU:ssa; panee merkille, 
ettei EU:ssa ole määritelmää 
aarniometsille, ja kehottaa komissiota 
lisäämään tällaisen määritelmän EU:n 
tulevaan metsästrategiaan;

Or. en
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Tarkistus 363
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa komissiota ehdottamaan 
kattavaa lainsäädäntöä EU:n 
ekosysteemien, myös metsien, ekologisesta 
tilasta ja asettamaan tavoitteeksi, että 30 
prosenttia EU:n metsistä on vuonna 2030 
suojeltuja ja että niiden ekologinen tila 
tuolloin on hyvä;

Or. en

Tarkistus 364
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota tukemaan 
YK:n Euroopan talouskomission käymiä 
ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
tukemia neuvotteluja oikeudellisesti 
sitovan metsiä koskevan 
yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 365
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota tukemaan 
YK:n Euroopan talouskomission käymiä ja 
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
tukemia neuvotteluja oikeudellisesti 
sitovan metsiä koskevan 
yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

19. panee merkille, että YK:n 
Euroopan talouskomission käymät ja YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestön tukemat 
neuvottelut oikeudellisesti sitovan metsiä 
koskevan yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi ovat epäonnistuneet; 
kannattaa kuitenkin edelleen vahvoja 
välineitä kestävän metsätalouden 
edistämiseksi yleiseurooppalaisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla;

Or. de

Tarkistus 366
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota tukemaan 
YK:n Euroopan talouskomission käymiä 
ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
tukemia neuvotteluja oikeudellisesti 
sitovan metsiä koskevan 
yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

19. kehottaa komissiota tukemaan 
neuvotteluja oikeudellisesti sitovan metsiä 
koskevan yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 367
Ivan David

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota tukemaan 
YK:n Euroopan talouskomission käymiä 
ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 

19. kehottaa komissiota tukemaan 
neuvotteluja oikeudellisesti sitovan metsiä 
koskevan yleiseurooppalaisen sopimuksen 
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tukemia neuvotteluja oikeudellisesti 
sitovan metsiä koskevan 
yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

aikaansaamiseksi Venäjän federaation 
kanssa, joka vetäytyi 
neuvotteluprosessista;

Or. en

Tarkistus 368
Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota tukemaan 
YK:n Euroopan talouskomission käymiä 
ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
tukemia neuvotteluja oikeudellisesti 
sitovan metsiä koskevan 
yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

19. kehottaa komissiota tukemaan 
neuvotteluja oikeudellisesti sitovan metsiä 
koskevan yleiseurooppalaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi Venäjän federaation 
kanssa, joka vetäytyi 
neuvotteluprosessista;

Or. en

Tarkistus 369
Simone Schmiedtbauer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
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parantamaan metsätalouden kestävyyttä; parantamaan metsätalouden kestävyyttä; 
toteaa, että EU:n metsätalous toimii jo nyt 
tiukimpien kestävyysvaatimusten 
mukaisesti; huomauttaa, että puun 
kilpailukykyä muihin raaka-aineisiin 
nähden ei saa heikentää edelleen 
metsäbiomassaa koskevilla 
kestävyyskriteereillä vaan se on 
pikemminkin palautettava 
asianmukaisilla toimenpiteillä;

Or. de

Tarkistus 370
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Atidzhe 
Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä;

20. korostaa, että yhä useammissa 
EU:n politiikkatoimissa käsitellään metsiä 
eri näkökulmista; kannustaa saattamaan 
päätökseen prosessin, jonka tavoitteena on 
kehittää yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
varmistamaan metsäbiomassan kestävyys 
ja EU:n politiikkatoimien yhtenäisyys 
kaikilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 371
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä;

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
varmistamaan metsäbiomassan kestävyys; 
korostaa markkinoilla kehitettyjen 
välineiden käytön merkitystä ja kannustaa 
käyttämään muun muassa olemassa 
olevia metsien sertifiointijärjestelmiä 
soveltuvana keinona todentaa 
metsäresurssien kestävyys; 

Or. en

Tarkistus 372
Michal Wiezik

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän 
kehityksen lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 

20. kannustaa vetäytymään prosessista, 
jonka tavoitteena on kehittää kestävän 
kehityksen lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen, ja kehittämään 
kestävyyskriteerejä käytetyn 
metsämaatyypin mukaisesti;
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politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 373
Marlene Mortler, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä;

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä ja 
palkitsemaan ekosysteemipalveluista, 
erityisesti metsän yhteiskunnallisesti 
merkittävästä ilmastopanoksesta;

Or. de

Tarkistus 374
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
lähestymistapa, joka ei ole 

20. kannustaa saattamaan päätökseen 
EU:n metsästrategiassa1 a vahvistetun 
prosessin, jonka tavoitteena on kehittää 
yhdessä pysyvän metsäkomitean ja 
jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen 
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loppukäyttäjävetoinen ja joka perustuu 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan; katsoo, 
että kaksivaiheista lähestymistapaa 
voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, joilla pyritään 
parantamaan metsätalouden kestävyyttä;

lähestymistapa, joka ei ole 
loppukäyttäjävetoinen; katsoo, että tämän 
olisi perustuttava uusiutuvaa energiaa 
koskevan uudelleenlaaditun direktiivin 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan, koska 
sitä voitaisiin käyttää muissa 
politiikkatoimissa, jotka koskevat 
metsätalouden kestävyyttä;

_________________
1 a Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja 
metsäalan puolesta (COM(2013)0659). 

Or. en

Tarkistus 375
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan ja 
parantamaan metsätaloustoimenpiteitä 
YMP:n puitteissa vuosina 2021–2027; 
korostaa tarvetta lisätä alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten panosta sekä 
yhteistyötä hallinnon eri tasojen välillä, 
jotta voidaan tehostaa YMP:n vaikutusta 
ympäristöön ja ilmastoon; korostaa, että 
tarvitaan muita helposti saatavilla olevia, 
hyvin koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja; vaatii, että suuri osa 
YMP:n tulevista määrärahoista osoitetaan 
ilmastoon, ympäristöön ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviin näkökohtiin; 
suosittelee, että jäsenvaltiot sisällyttävät 
strategisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä 
uudelleenmetsitysohjelmien hyväksi; 
kiinnittää huomiota siihen, että metsäalan 
olisi myös saatava merkittävästi 
lisärahoitusta rakennerahastoista sekä 
Horisontti-ohjelmasta ja Erasmus+ ja 
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LIFE+ -ohjelmista;

Or. ro

Tarkistus 376
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Robert Hajšel, Monika Beňová, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027 siten, että voidaan 
lisätä metsätoimia useampiin 
toimenpiteisiin kuin tätä nykyä; korostaa, 
että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä 
EU:n rahoitusmekanismeja; on samaan 
aikaan huolestunut siitä, että maaseudun 
kehittämistä koskevan ohjelman 
horisontaaliset toimenpiteet, kuten nuoria 
viljelijöitä koskeva tuki, eivät sisällä 
metsää koskevia toimia ainakaan 
joissakin jäsenvaltioissa, mikä ei ole 
loogista, sillä metsäinvestoinnit 
edellyttävät usein intensiivisiä 
investointeja, joista saa tuottoa vasta 
muutaman vuoden jälkeen;

Or. en

Tarkistus 377
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
myös muita helposti saatavilla olevia, 
hyvin koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja, kuten 
rahoitusvälineitä tai Euroopan 
investointipankin tukea; katsoo, että 
tällaiset mekanismit voisivat tarjota 
tärkeää tukea hiilen varastointia ja 
sitomista koskeviin investointeihin ja 
palveluihin osana kestävää metsänhoitoa 
täysin yhteensopivasti vihreän kehityksen 
sopimuksen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 378
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa mutta panee merkille, 
että monikaan jäsenvaltio ei hyödynnä 
näitä toimenpiteitä; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027 ja keskittymään 
erityisesti sen tukemiseen, että siirrytään 
kestävämpiin käytäntöihin, jotka edistävät 
luonnon monimuotoisuutta, kuten jatkuva 
kasvatus ja luonnonläheiset 
hoitokäytännöt; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;
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Or. en

Tarkistus 379
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe 
Alieva-Veli

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n 
puitteissa vuosina 2021–2027; korostaa, 
että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä 
EU:n rahoitusmekanismeja;

21. korostaa sen ratkaisevaa 
merkitystä, että unionissa varmistetaan 
hyvät ja kilpailukykyiset 
markkinaedellytykset kestävän 
kiertobiotalouden menestyksekkäälle 
kehittämiselle; korostaa EU:n 
metsästrategian täysimääräisen 
täytäntöönpanon merkitystä; panee 
merkille sen tukiroolin, joka helposti 
saatavilla olevilla, hyvin koordinoiduilla ja 
merkityksellisillä EU:n 
rahoitusmekanismeilla voi olla, kun 
otetaan huomioon, että metsätalous on 
luonteeltaan pitkäkestoista;

Or. en

Tarkistus 380
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja; korostaa tarvetta 
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vähentää EU:n 
metsätaloustoimenpiteiden ja yleensäkin 
valtiontuen hallinnollista taakkaa 
esimerkiksi mahdollistamalla 
ryhmäpoikkeukset, jotta voidaan reagoida 
nopeasti metsäalan haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 381
Ivan David, Gilles Lebreton

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja; korostaa tarvetta 
vähentää EU:n 
metsätaloustoimenpiteiden ja yleensäkin 
valtiontuen hallinnollista taakkaa 
esimerkiksi mahdollistamalla 
ryhmäpoikkeukset, jotta voidaan reagoida 
nopeasti metsäalan haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 382
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
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merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja; katsoo, että 
seuraavassa YMP:ssä painopisteeksi olisi 
asetettava myös metsäalaa ja metsien 
suojelua koskeva tietämys, mukaan lukien 
innovointi ja digitalisointi, sekä 
tietämyksen siirtäminen;

Or. en

Tarkistus 383
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n 
puitteissa vuosina 2021–2027; korostaa, 
että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä 
EU:n rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n uudistuksen 
merkitystä sen varmistamiseksi, että 
suojellaan ekosysteemejä, säilytetään 
luonnon monimuotoisuus, suojataan 
vesivarat, säilytetään ja ennallistetaan 
maaperän biologinen laatu ja 
sopeudutaan ilmastonmuutokseen; 
korostaa metsien keskeistä roolia näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa; kehottaa 
YMP:tä tukemaan peltometsäviljelyn ja 
etenkin metsälaidunjärjestelmien 
potentiaalia kaikilta osin EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanossa;

Or. fr

Tarkistus 384
Simone Schmiedtbauer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että 
tarvitaan muita helposti saatavilla olevia, 
hyvin koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; toteaa, että YMP on 
kyllä sovelias ohjausväline mutta metsien 
ilmastokriisin torjuntavälineenä se on 
riittämätön, ja katsoo, että siksi tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. de

Tarkistus 385
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja, myös 
ekosysteemipalveluja koskevia 
mahdollisia maksujärjestelyjä 
vapaaehtoispohjalta;

Or. en

Tarkistus 386
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027 siten, että annetaan 
riittävästi määrärahoja EU:n metsäalan 
tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa, että 
tarvitaan muita helposti saatavilla olevia, 
hyvin koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 387
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n puitteissa 
toteutettavien metsä- ja 
peltometsäviljelytoimenpiteiden ja muiden 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 388
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
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21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n 
puitteissa vuosina 2021–2027; korostaa, 
että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä 
EU:n rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n sekä metsätalous- 
ja peltometsäviljelytoimenpiteiden 
ratkaisevaa merkitystä EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanossa; 
kannustaa jatkamaan metsätalous- ja 
peltometsäviljelytoimenpiteitä YMP:n 
puitteissa vuosina 2021–2027; korostaa, 
että tarvitaan muita helposti saatavilla 
olevia, hyvin koordinoituja ja merkittäviä 
EU:n rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 389
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa ja rahoituksessa; 
kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. fi

Tarkistus 390
Michal Wiezik

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

21. korostaa YMP:n ja 
metsätoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa; kannustaa jatkamaan 
metsätaloustoimenpiteitä YMP:n puitteissa 
vuosina 2021–2027; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 391
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa uusien ja perinteisten 
laajamittaisten 
peltometsäviljelyjärjestelmien arvoa ja 
potentiaalia maataloustuotannon, 
monipuolistamisen (myös biotalouden 
tarkoituksiin), hiilensidonnan, 
aavikoitumisen estämisen ja metsien 
ekosysteemeihin kohdistuvan paineen 
vähentämiskyvyn kannalta; pitää 
valitettavana, että YMP ei mahdollistanut 
nykyisten peltometsäviljelyjärjestelmien 
ylläpitämistä; panee huolestuneena 
merkille ikonisen ja ympäristöarvoltaan 
mittavan Välimeren 
peltometsäviljelyjärjestelmän nykyisen 
laajamittaisen tuhoutumisen ja kehottaa 
kiireellisesti muuttamaan sääntöjä, jotta 
nykyisten peltometsäviljelyjärjestelmien 
uudistamista ja palauttamista ennalleen 
sekä uusien järjestelmien luomista 
voidaan helpottaa; kehottaa komissiota 
koordinoimaan EU:n metsästrategian 
pellolta pöytään -strategian kanssa näiden 
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tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 392
Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. panee merkille MAES-aloitteessa 
saavutetun edistyksen 
ekosysteemipalvelujen arvioinnissa; 
korostaa kuitenkin, että tätä nykyä ei 
korvata riittävästi ekosysteemipalvelujen 
tuottamista, kuten hiilidioksidin sitomista, 
luonnon monimuotoisuuden edistämistä 
tai maaperän parantamista, ja että 
metsänhoitajat, jotka keskittyvät 
muuntamaan metsiään asianmukaisesti, 
eivät ehkä saa metsistään nyt tuottoa, 
vaikka tuottavat merkittäviä 
ekosysteemipalveluja; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
mahdollisuuksia antaa kannustimia ja 
korvausta ilmastoon, luonnon 
monimuotoisuuteen ja muihin liittyvistä 
ekosysteemipalveluista asianmukaisesti, 
jotta mahdollistetaan taloudellisesti 
kannattava metsien muuttaminen 
muuhun käyttöön;

Or. en

Tarkistus 393
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että on peltometsäviljely 
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on määriteltävä siten, että siihen sisältyy 
peltometsäviljelyn eri järjestelmät, 
laidunmaa mukaan lukien; kehottaa 
tunnustamaan 
peltometsäviljelyjärjestelmäksi kaikki 
tarkoitukselliset ja valvotut/hoidetut 
yhdistelmät puita ja/tai pensaita, olivat ne 
sitten luonnonvaraisia tai viljeltyjä, 
istutettuja tai spontaaneja, sekä 
kasvintuotantoa, eläintentuotantoa tai 
niiden yhdistelmää, riippumatta siitä, 
mikä puumaisten lajien levinneisyys 
kyseisellä maa-alalla on;

Or. fr

Tarkistus 394
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. panee merkille, että 
maisemapiirteiden säilyttämisen yksilöinti 
ja seuranta on haasteellista sekä 
viljelijöille että virkamiehille etenkin 
silloin, kun pyritään suojaamaan 
harvinaista puukasvustoa; kehottaa 
komissiota vähentämään ja 
yksinkertaistamaan hallinnollisia 
vaatimuksia, jotta kannustetaan 
edistämään ja suojaamaan puukasvustoa 
maisemapiirteisiin liittyvien toimien osalta 
ensimmäisen ja toisen pilarin tuissa;

Or. en

Tarkistus 395
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
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21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa laiduntamisen ja 
metsänhoidon yhdistämisen hyötyjä 
etenkin paloriskin vähentämisessä ja 
metsänhoidon kulujen leikkaamisessa 
biomassan valvonnan kautta sekä 
maaperän suojelemisessa ja sen 
hedelmällisyyden parantamisessa;  
katsoo, että kestävää 
laiduntamismenetelmää koskeva tutkimus 
ja alan tietämyksen siirtäminen 
käytännön toimijoille on ratkaisevan 
tärkeää metsien pitkän aikavälin 
uudistumisen ja korkealaatuisten 
metsätuotteiden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 396
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. tähdentää, että Unionin on 
osoitettava riittävät varat metsäalan 
toimien rahoittamiseen metsäsektoria 
koskevia uusia odotuksia vastaavasti, 
mukaan lukien investoinnit 
metsäalueiden kehittämiseen ja metsien 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
metsätieverkoston ylläpitoon, 
metsätalouden tekniikoihin, 
innovaatioihin, metsätuotteiden 
jalostukseen ja käyttöönottoon;

Or. fi

Tarkistus 397
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara
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Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että kestävän metsähoidon 
olisi oltava näkyvä osa uusia strategisia 
suunnitelmia YMP:ssä, koska metsillä on 
rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, 
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisessä, hiilidioksidin 
varastoinnissa, vesistöjen ja maaperän 
suojelemisessa sekä maatalouden 
kehityksen, kasvun ja työllisyyden 
edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 398
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa jäsenvaltioita 
sovittamaan metsänhoidon erilaiset 
strategiat ja suunnitelmat yhteen, jotta 
tavoitteita voidaan seurata ja korjata 
hyvissä ajoin, sen sijaan että luodaan 
pirstaleinen hallinnollinen mosaiikki, 
joka uhkaa näissä strategisissa 
asiakirjoissa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 399
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa Euroopan 
investointipankin roolia metsähankkeiden 
investointien edistämisessä etenkin 
kestävän metsänhoidon sekä metsäpalojen 
ehkäisemisen ja hillitsemisen alalla;

Or. en

Tarkistus 400
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan lisätä uudesta metsästrategiasta 
saatavia hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 401
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. pitää peltometsäviljelyn eri osia 
maatalouden itsenäisinä osina; kehottaa 
tunnustamaan peltometsäviljelyalat 
viljelymaaksi peltometsäviljelymaan 
nimikkeellä etenkin jäsenvaltioiden 
yhteisen maatalouspolitiikan nojalla 
laatimien, Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
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rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa; 
korostaa peltometsäviljelyjärjestelmien 
tarjoamia ekosysteemipalveluja;

Or. fr

Tarkistus 402
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. panee merkille, että maaseudun 
kehittämistä koskevissa asetuksissa 2014–
2020 olleita useita tukitoimenpiteitä 
puukasvuston aktiiviseksi integroimiseksi 
maanviljelyn kanssa ei ole käytetty 
paljoakaan; kehottaakin komissiota 
nitomaan vuoden 2020 jälkeisessä YMP:n 
uudistuksessa erilaiset peltometsäviljelyn 
edistämisaloitteet yhdeksi 
peltometsäviljelytoimenpiteeksi, jolla 
edistetään puukasvuston käyttöä maa- ja 
metsätalousjärjestelmissä;

Or. en

Tarkistus 403
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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21 a. pitää valitettavana, että 
ohjelmakauden 2021–2027 YMP-
ehdotuksessa ei käsitellä 
peltometsäviljelyä; pitää olennaisena, että 
seuraavassa YMP-asetuksessa 
tunnustetaan peltometsäviljelyn hyödyt ja 
jatketaan sitä koskevien järjestelmien 
laatimisen, uudistamisen, ennallistamisen 
ja ylläpitämisen edistämistä ja tukemista; 
kehottaa komissiota kannustamaan sitä, 
että jäsenvaltiot käyttävät 
peltometsäviljelyn tukitoimenpiteitä 
strategisissa suunnitelmissaan;

Or. en

Tarkistus 404
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa komissiota yhdessä 
asiaan liittyvien virastojen ja keskusten 
kanssa investoimaan tutkimukseen ja 
lisäämään tutkimusta tarpeen mukaan, 
jotta voitaisiin ratkaista kastanjapuita ja -
metsiä vaivaavan Cryphonectria 
parasitica -sienen leviämisongelma;

Or. en

Tarkistus 405
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. pitää valitettavana, että YMP on 
lähes ainoa EU-tuen lähde metsien 
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ekosysteemeille ja että YMP-
määrärahojen lisäleikkauksilla olisi 
erittäin kielteinen vaikutus kestävää 
metsänhoitoa koskeviin investointeihin;

Or. en

Tarkistus 406
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. katsoo, että peltometsäviljelyaloja 
kaikissa muodoissaan olisi tuettava 
samalla tavalla kuin kaikkia 
maatalousaloja, jotka on määritelty 
jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa; 
korostaa, että 
peltometsäviljelyjärjestelmän 
toteuttamiseen ja siihen siirtymiseen 
liittyviin kustannuksiin olisi myönnettävä 
erityistä tukea jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
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kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 407
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. katsoo, että 
peltometsäviljelyjärjestelmien tukea olisi 
lisättävä uusissa YMP:n 
ympäristöohjelmissa, jotta voidaan 
tunnustaa niiden rooli metsäpalojen ja 
eroosion ehkäisemisessä, hiilidioksidin 
varastoinnissa, pohjaveden suojelussa ja 
ympäristöystävällisemmässä 
eläintuotannossa ja parantaa sitä 
edelleen;

Or. en

Tarkistus 408
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Clara 
Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, 
Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. panee merkille, että jo olemassa 
olevien peltometsäviljelyalojen hoitamisen 
ja ennalleen palauttamisen 
parantamiseen ei osoiteta mitään erityisiä 
varoja selkeällä tavalla; kehottaa 
komissiota integroimaan 
peltometsäviljelyä koskevat ylläpitotuet 
samalla tavalla kuin 
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metsitettyjä/uudelleenmetsitettyjä maita 
koskevat;

Or. en

Tarkistus 409
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä 
peltometsäviljelyjärjestelmien istutettujen 
puiden vähimmäis- ja enimmäismäärä 
hehtaaria kohti ottaen huomioon 
paikalliset maaperä- ja ilmasto-olot, 
metsälajit ja tarpeen varmistaa maan 
käyttö maataloustarkoituksiin tai karjan 
laiduntamiseen; korostaa, että 
jäsenvaltioiden määrittelemän 
peltometsäviljelyjärjestelmien puiden 
enimmäismäärän hehtaaria kohti olisi 
oltava pätevä ainoastaan 
maataloustuotantojärjestelmien lopullisen 
tiheyden osalta; katsoo tässä yhteydessä, 
että alkuvuosina olisi oltava sallittua 
istuttaa maa-ala tai antaa sen regeneroida 
spontaanisti liian tiheäksi, ilman että sen 
tukikelpoisuus asetetaan kyseenalaiseksi;

Or. fr

Tarkistus 410
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. panee tyytyväisenä merkille 
komission ilmoittaman ”Farm Carbon 
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Forest” -aloitteen, jolla pyritään 
palkitsemaan viljelijöitä, jotka sitoutuvat 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämishankkeisiin tai lisäävät sen 
varastointia myötävaikuttaakseen vuoden 
2050 hiilineutraalisuustavoitteeseen 
uuden vihreän kehityksen ohjelman 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 411
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. kehottaa komissiota tukemaan 
peltometsäviljelyn tuottamien 
korkealaatuisten tuotteiden ja 
ekosysteemipalvelujen tunnustamisen 
edistämistä asianmukaisella 
markkinoinnilla ja peltometsäviljelyn 
yksilöinnillä tai merkitsemisellä;

Or. en

Tarkistus 412
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. toteaa, että monilla viljelijöillä ei 
ole tietämystä peltometsäviljelystä; 
pyytääkin komissiota edistämään EU:n 
laajuisia erityisiä koulutusohjelmia, jotta 
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kaikki viljelijät tulevat tietoisiksi sen 
hyödyistä ja puukasviston käytännön 
yhdistämisestä maatalouteen paikallisella, 
alueellisella ja globaalilla tasolla;

Or. en

Tarkistus 413
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. kannattaa asiaan liittyvien 
hallintoelinten ja etenkin pysyvän 
metsäkomitean ja metsätaloutta ja 
korkintuotantoa käsittelevän 
kansalaisvuoropuheluryhmän 
tehostamista, jotta helpotetaan 
tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden, komission 
ja sidosryhmien välillä; 

Or. en

Tarkistus 414
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 f. tunnustaa peltometsäviljelyn 
merkittävän kapasiteetin 
biomassatuottavuuden lisäämisessä ja 
kannustaa siksi komissiota käsittelemään 
sitä tuottavana toimenpiteenä; painottaa, 
että tällaiset sekaekosysteemit tuottavat 
enemmän biomassaa ja imevät enemmän 
hiilidioksidia ilmasta, ja kannustaa siksi 
edistämään peltometsäviljelyjärjestelmiä;
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Or. en

Tarkistus 415
Carmen Avram, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 g. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön EU:n laajuisen vuotuisen 
kasvukiintiön (lukuun ottamatta 
suojeltuja alueita) metsien puunkorjuulle 
erilaisten kansallisten kriteerien pohjalta;

Or. en

Tarkistus 416
Carmen Avram, Maria Noichl, Robert Hajšel, Sylwia Spurek, Attila Ara-Kovács, 
Miroslav Číž, Marc Tarabella, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
21 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 h. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisten sitovien porrastettujen 
metsätaloustekniikoiden käyttöönottoa 
aina tiukasti suojeltujen alueiden 
koskemattomuudesta rajoitettuihin 
toimiin, kuten erityisvyöhykkeiden 
ekologinen ja hygieeninen raivaus; pitää 
valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa 
käytetään kestämättömiä käytäntöjä ja 
toteutetaan laittomia hakkuita; kehottaa 
myös jäsenvaltioita harkitsemaan 
tiukempia rangaistuksia räikeistä 
rikkomuksista ja panemaan näitä 
rangaistuksia täytäntöön tehokkaammin 
ja nopeammin;

Or. en
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Tarkistus 417
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 418
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia; on vakuuttunut siitä, että 
EU:n metsästrategiassa olisi edistettävä ja 
jaettava metsäalan parhaita käytäntöjä ja 
tuloksia ja lisättävä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä;

Or. en
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Tarkistus 419
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia; panee merkille rajat 
ylittävän yhteistyön, tiedon jakamisen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 
merkityksen, jotta voidaan varmistaa 
terveiden metsien kasvu unionissa;

Or. en

Tarkistus 420
Teuvo Hakkarainen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa kuten EU:n metsien 
sopeuttamisessa ilmastonmuutokseen; 
korostaa EU:n vuoden 2020 jälkeisten 
tutkimus- ja innovointiohjelmien 
merkitystä ja pitää tärkeänä 
maataloustutkimuksen pysyvän komitean 
roolia;

Or. fi



PE650.406v02-00 66/99 AM\1207224FI.docx

FI

Tarkistus 421
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien ja metsäalan 
panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

22. korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä metsien, peltometsien 
ja metsäalan panosta aikamme haasteiden 
ratkaisemisessa; korostaa EU:n vuoden 
2020 jälkeisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien merkitystä ja pitää 
tärkeänä maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean roolia;

Or. en

Tarkistus 422
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa tarvetta parantaa 
tiedottamista siitä, miten tärkeää 
metsäalueiden kestävä hoito on, sekä 
mahdollisuutta laajentaa, toteuttaa ja 
koordinoida informaatiokampanjoita 
metsien monikäyttöisyydestä ja monista 
taloudellista, sosiaalisista ja ympäristöön 
liittyvistä hyödyistä, joita metsähoidolla 
saavutetaan kaikilla asianomaisilla 
tasoilla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 423
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Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa jatkamaan rahoituksen 
antamista maaperän liittyvään 
tutkimukseen sekä sen tutkimiseen, mikä 
sen rooli on metsien sieto- ja 
sopeutumiskyvyssä ilmastonmuutosta 
vastaan, luonnon monimuotoisuuden 
suojelussa ja lisäämisessä sekä muiden 
ekosysteemipalvelujen tuottamisessa;

Or. en

Tarkistus 424
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. ottaa huomioon komission 
suosituksen siitä, että innovoinnin vahva 
hyödyntäminen koko arvoketjussa tukisi 
osaltaan metsäalan kilpailukykyä1 a; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
merkille EIP:n sitoumuksen osoittaa 50 
prosenttia rahoituksestaan ilmastoon 
liittyviin hankkeisiin ja korostaa 
metsäalalle tarjoutuvia mahdollisuuksia 
ja sitä, että sillä on merkittävä rooli 
fossiilisten materiaalien ja energioiden 
korvaamisessa;
_________________
1 a COM(2018)0811 final, s. 7.

Or. en
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Tarkistus 425
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; korostaa, että 
EU:n metsästrategialla olisi oltava 
vaikutusta globaalissa politiikassa ja että 
painopisteeksi olisi asetettava 
toimenpiteet, joilla lopetetaan metsäkato 
maailmanlaajuisesti ja varmistetaan 
metsävarojen kestävä hoito; huomauttaa, 
että olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, 
joilla puututaan EU:n ulkopuolisiin 
ongelmiin ja joissa keskitytään trooppiseen 
alueeseen ja kestävän kehityksen vastaista 
toimintaa metsissä edistäviin alan 
ulkopuolisiin tekijöihin; korostaa, että on 
tarpeen ottaa käyttöön tuontia koskevia 
jäljitettävyystoimenpiteitä, joilla taataan, 
että tuontitavara ei ole aiheuttanut 
metsäkatoa tai tuhonnut elinympäristöjä; 
korostaa, että on edistettävä EU:n 
puutavara-asetuksen ja metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevan FLEGT-
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, 
jotta estetään laittomasti hankitun puun 
pääsy EU:n markkinoille;

Or. ro

Tarkistus 426
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
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metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen – 
ottaen samalla huomioon eri trooppisten 
maiden eritasoinen kunnianhimo 
ympäristöpolitiikan suhteen – ja kestävän 
kehityksen vastaista toimintaa metsissä 
edistäviin alan ulkopuolisiin tekijöihin 
kehottaa komissiota ja unionin 
jäsenvaltioita edistämään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa teknisen tuen 
sekä tietojen ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon avulla, jotta voidaan vahvistaa 
korkeammat kestävyysstandardit 
suojeluun ja kestävään käyttöön 
metsäalalla ja muilla metsiin ja niiden 
arvoketjuun liittyvillä aloilla 
kiertobiotalouden edistämiseksi; korostaa, 
että on edistettävä EU:n puutavara-
asetuksen ja metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevan FLEGT-
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, 
jotta estetään laittomasti hankitun puun 
pääsy EU:n markkinoille;

Or. en

Tarkistus 427
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; korostaa, että 
EU:n omat valinnat edistävät tätä 
metsäkatoa ja että tämä asia pitäisi ottaa 
kiireellisesti huomioon sen 
kauppapolitiikassa; huomauttaa, että olisi 
kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
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tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin etenkin maantieteellisten 
merkintöjen ja kestävyyssertifikaattien 
käytön avulla ja siten, että kielletään 
pääsy EU:n markkinoille niiltä tuotteilta, 
jotka eivät ole voimassa olevien normien 
mukaisia; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
tai muulla kuin kestävällä tavalla 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille, 
koska kyseessä on unionin metsäalan 
kannalta epäreilu kilpailu;

Or. fr

Tarkistus 428
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin, kuten soijan, naudanlihan ja 
palmuöljyn tuotantoon; muistuttaa tässä 
yhteydessä 15. tammikuuta 2020 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
antamassaan päätöslauselmassa 
komissiolle esittämästään pyynnöstä, että 
se esittäisi viipymättä ehdotuksen EU:n 
lainsäädännöstä, joka perustuu due 
diligence -velvoitteisiin ja jolla 
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varmistetaan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut EU:n 
markkinoille saatetuille tuotteille; 
korostaa, että on edistettävä EU:n 
puutavara-asetuksen ja metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevan FLEGT-
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, 
jotta estetään laittomasti hankitun puun 
pääsy EU:n markkinoille;

Or. fr

Tarkistus 429
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on tarkistettava 
EU:n puutavara-asetusta ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevaa FLEGT-toimintasuunnitelmaa, 
jotta mahdollistetaan laittomasti hankitun 
puun EU:n markkinoille pääsyn estäminen 
paremmin; kehottaa komissiota 
esittämään monialaista lainsäädäntöä 
pakollisista due diligence -vaatimuksista, 
jotta varmistetaan se, että globaalit 
toimitusketjut ja pääoman liikkeet tukevat 
ainoastaan laillista, kestävää ja 
metsäkatoa aiheuttamatonta tuotantoa 
eivätkä johda ihmisoikeuksien 
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loukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 430
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Jérémy 
Decerle

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille; 
korostaa, että EU:n metsästrategian on 
sisällettävä kattavasti EU:n ulkoiset 
tavoitteet ja toimet kestävän 
metsätalouden edistämiseksi 
maailmanlaajuisesti sekä kahdenvälisinä 
prosesseina että monenvälisten metsään 
liittyvien prosessien kautta;

Or. en

Tarkistus 431
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. pitää huolestuttavana sitä, että 
kokonaismetsäala on pienentynyt 
huomattavasti 1990-luvun jälkeen; 
korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

Or. fr

Tarkistus 432
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato, laittomat hakkuut ja metsien 
tilan heikkeneminen myös Euroopassa 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä ja parannettava poliittisia 
aloitteita ja täytäntöönpanomekanismeja, 
joilla puututaan ongelmiin unionissa ja 
joissa keskitytään metsien luonnon 
monimuotoisuuden vähenemistä 
edistäviin tekijöihin, jotka vaikuttavat 
sietokyky- ja sopeutumispotentiaaliin, ja 
laittomiin hakkuisiin; korostaa, että on 
edistettävä EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
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täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

Or. en

Tarkistus 433
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille; 
kehottaa ottamaan käyttöön konkreettisia 
vaatimuksia EU:n puutavara-asetuksen 
due diligence -järjestelmän mielivaltaisen 
tulkinnan estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 434
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että maailmanlaajuinen 23. korostaa, että maailmanlaajuinen 
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metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
hankitun puun pääsy EU:n markkinoille;

metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen 
ovat vakavia ongelmia; huomauttaa, että 
olisi kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla 
puututaan EU:n ulkopuolisiin ongelmiin ja 
joissa keskitytään trooppiseen alueeseen ja 
kestävän kehityksen vastaista toimintaa 
metsissä edistäviin alan ulkopuolisiin 
tekijöihin; korostaa, että on edistettävä 
EU:n puutavara-asetuksen ja 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, jotta estetään laittomasti 
korjatun puun pääsy EU:n markkinoille;

Or. de

Tarkistus 435
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. ilmaisee huolestuneisuutensa 
laittomista hakkuista EU:ssa ja toteaa, 
että lähes kaikki ikimetsät ovat hävinneet; 
toteaa, että metsät ovat vaarassa mutta 
että sen lisäksi laittomien hakkuiden 
yhteydessä on käytetty väkivaltaa 
metsänhoitajia kohtaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
kiireellisiin toimiin näiden kysymysten 
suhteen tiivistämällä valvontaa, 
panemalla täytäntöön voimassa olevat 
EU:n säädökset sekä ottamalla käyttöön 
uusia toimenpiteitä laittomien hakkuiden 
estämiseksi, syyllisten saattamiseksi 
vastuuseen ja metsänhoitajiin ja muihin 
luonnonpuolustajiin kohdistuneen 
ahdistelun lopettamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 436
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa koulutuksen sekä pätevän 
ja hyvin koulutetun työvoiman merkitystä 
kestävän metsänhoidon käytännön 
toteutumisessa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan toimenpiteiden 
toteuttamista ja nykyisten unionin 
välineiden, kuten Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto), Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) sekä 
eurooppalaisten koulutusohjelmien 
(ET2020), käyttöä, jotta tuetaan 
sukupolvenvaihdosta ja kompensoidaan 
alan ammattitaitoisen työvoiman puutetta;

Or. en

Tarkistus 437
Maria Noichl, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
poliittisia toimenpiteitä, joilla pyritään 
minimoimaan trooppisten metsien 
hävittäminen mahdollistamalla Euroopan 
unionin kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti yksinomaan laillisesti korjatun 
kestävän puun käyttö puun, puutavaran 
ja energiantuotantoon tarkoitetun 
biomassan julkisissa hankinnoissa ja 
siten varmistamaan toimitusketjut, jotka 
eivät aiheuta metsäkatoa;
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Or. de

Tarkistus 438
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa tarvetta edistää 
metsäkatoa aiheuttamattomia 
toimitusketjuja, mikä voitaisiin tehdä 
sertifiointijärjestelmän käyttöönoton 
avulla, lisäämällä yhteistyötä kolmansien 
maiden kanssa ja sisällyttämällä kestävää 
metsänhoitoa koskevia erityismääräyksiä 
EU:n ja sen kumppaneiden 
kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 439
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että digitalisoinnilla ja 
kestävillä teknologioilla on keskeinen 
rooli lisäarvon antamisessa metsäalan 
kehittämiselle; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan tietämyksen 
ja teknologian sekä parhaiden 
käytäntöjen jakamista esimerkiksi 
kestävän ja aktiivisen metsänhoidon 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 440
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään unionin 
sertifiointietiketin, jotta eurooppalaisille 
kuluttajille annetaan selkeämpää tietoa;

Or. fr

Tarkistus 441
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa ottamaan laittomasti 
hankitun puun tuonti huomioon myös 
kauppasopimuksissa ja määräämään 
rikkomistapauksissa seuraamuksia;

Or. de

Tarkistus 442
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. korostaa, että on tarpeen mitata 
unionin maataloustuotteiden tuonnin 
vaikutus metsäkatoon ja muihin 
ekosysteemeihin; korostaa tarvetta 
toteuttaa toimenpiteitä metsäkatotuonnin 
torjumiseksi ja sellaisten aloitteiden 
edistämiseksi, joilla varmistetaan 
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metsäkatoa aiheuttamattomat 
toimitusketjut ja tuontitavarat maa- ja 
kalatalousneuvoston 16. joulukuuta 2019 
antamien päätelmien pohjalta, ja 
painottaa sen merkitystä, että toimitaan 
asiaa koskevien sääntelytoimien 
aikaansaamiseksi, jotta varmistetaan, että 
arvojamme vastaamattomat tuotteet eivät 
pääse unionin alueelle;

Or. fr

Tarkistus 443
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. korostaa tarvetta järjestää 
koulutusta ja jakaa tietoja tuettaessa 
siirtymää kohti kestävää metsänhoitoa; 
kehottaa komissiota tukemaan 
metsätyöntekijöiden ja metsänhoitajien 
ammattikoulutusta sekä tehokkaita ja 
kattavia neuvontapalveluja;

Or. en

Tarkistus 444
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. korostaa, että useimmat Euroopan 
kansalaiset pitävät metsistä mutta eivät 
tiedä niistä paljon; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään metsien suojelun ja 
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kestävän hoidon koulujen opinto-
ohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 445
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on tarpeen kehittää 
eurooppalainen metsäinventaari ja 
Copernicus-ohjelman avulla toimiva 
eurooppalainen metsien 
seurantajärjestelmä, jotta voidaan 
varmistaa metsien kestävä 
hyödyntäminen, ennalleen saattaminen 
ja suojelu sekä suunnitella metsiin 
pohjautuvan talouden kehittämistä ja 
parantamista; korostaa tällaisen 
eurooppalaisen seurantajärjestelmän 
potentiaalista roolia puustojen 
akklimatisoitumisessa, sopeuttamisessa ja 
avustetussa migraatiossa vastauksena 
ilmastonmuutokseen merkityksellisten 
tekijöiden (muun muassa ympäristöolot, 
kasvifysiologia, puuston genotyyppi, 
puiden pölytys, siementen 
maantieteellinen leviäminen) tutkimuksen 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 446
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Paolo De Castro, Pina Picierno, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Monika 
Beňová

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tieto- ja seurantajärjestelmä, josta 
kaikki asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä ja josta saadaan 
reaaliaikaista tietoa metsävaroista, 
seurataan, ovatko luonnonvarat ja 
suojellut puut hyvin varjeltuja, ja 
ennakoidaan ja mitataan 
luonnonkatastrofien ja -tuhojen 
vaikutusta metsien tilaan ja terveyteen; 
korostaa tieteeseen perustuvan, 
tasapuolisen tiedon ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 447
Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien ja metsävarojen tietojärjestelmä, 
josta kaikki asianomaiset komission 
pääosastot vastaavat yhdessä; korostaa 
tieteeseen perustuvan, tasapuolisen tiedon 
ja sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä siten, että 
lisätään saatavilla olevien resurssien 
näkyvyyttä ja luonnontuhojen parempaa 
ymmärtämistä ja hallintaa;

Or. fr

Tarkistus 448
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä edelleen EU:n laajuista 
Euroopan metsien tietojärjestelmää siten, 
että otetaan huomioon olemassa olevat 
järjestelmät ja kaikki asianomaiset 
komission pääosastot vastaavat tästä 
yhdessä; korostaa tieteeseen perustuvan, 
tasapuolisen tiedon ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä; 
toteaa, että metsätuhot ovat lisääntyneet 
ilmastonmuutoksen vuoksi ja siksi asiasta 
tarvitaan vertailukelpoisia ja oikea-
aikaisia tietoja;

Or. de

Tarkistus 449
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä; panee merkille, 
että kansalliset metsäinventaarit ovat 
kattava seurantaväline metsävarojen 
arvioinnissa ja että niissä otetaan 
alueelliset näkökohdat huomioon;
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Or. en

Tarkistus 450
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on jatkettava sellaisen 
EU:n laajuisen Euroopan metsien 
tietojärjestelmän (FISE)kehittämistä, 
josta kaikki asianomaiset komission 
pääosastot vastaavat yhdessä ja joka 
käsittelee FISEn kattamia erilaisia aloja; 
katsoo, että tämän välineen koordinointi 
olisi hoidettava EU:n metsästrategian 
puitteissa; korostaa tieteeseen perustuvan, 
tasapuolisen tiedon ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 451
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michal Wiezik, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa, että 
jäsenvaltioiden olisi annettava 
yksityiskohtaisia ja johdonmukaisia 
tietoja FISEssä; painottaa, että EU:n 
metsistä on oltava tarkkoja ja helposti 
yhteensovitettavia tietoja, jotka 
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pohjautuvat kaukokartoitustekniikkaan; 
korostaa tarvetta kartoittaa täsmällisesti 
EU:n aarniometsät ja koskemattomat 
metsät;

Or. en

Tarkistus 452
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
ylläpidettävä metsien tietojärjestelmiä, 
joista kaikki toimivaltaiset kansalliset 
hallinnot vastaavat yhdessä; korostaa 
tieteeseen perustuvan, tasapuolisen tiedon 
ja sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä; kehottaa 
jakamaan tällaiset tiedot sidosryhmien, 
kuten metsästysjärjestöjen ja 
maaseutukeskusten, kanssa, jotta voidaan 
varmistaa toteutettujen toimien tehokas 
koordinointi;

Or. fr

Tarkistus 453
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
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vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

vastaavat yhdessä; korostaa eurooppalaisia 
metsävaroja koskevan reaaliaikaisen, 
tieteeseen perustuvan ja tasapuolisen 
tiedon, jonka tarkoituksena on ennustaa 
luonnontuhojen vaikutusta ja niiden 
seurauksia, ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 454
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
jatkettava sellaisen Euroopan metsien 
tietojärjestelmän kehittämistä EU:n 
tasolla, josta kaikki asianomaiset 
komission pääosastot vastaavat yhdessä; 
katsoo, että tätä välinettä olisi 
koordinoitava EU:n metsästrategian 
puitteissa; korostaa tieteeseen perustuvan, 
tasapuolisen tiedon ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

Or. pt

Tarkistus 455
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, jossa on 
jäljitystoiminto ja avoimesti tietoa ja josta 
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vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

kaikki asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

Or. ro

Tarkistus 456
Marlene Mortler, Norbert Lins

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että osana vuoden 2020 
jälkeistä metsästrategiaa on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä ja metsien tilan 
seurantajärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

Or. de

Tarkistus 457
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 

24. katsoo, että on jatkettava sellaisen 
EU:n laajuisen Euroopan metsien 
tietojärjestelmän kehittämistä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä ja joka toimii EU:n 
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perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

metsästrategian puitteissa; korostaa 
tieteeseen perustuvan, tasapuolisen tiedon 
ja sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 458
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
sosioekonomisten indikaattoreiden 
merkitystä kaiken metsiin liittyvän EU:n 
politiikan kehittämisessä;

24. katsoo, että on ehdottomasti 
kehitettävä EU:n laajuinen Euroopan 
metsien tietojärjestelmä, josta kaikki 
asianomaiset komission pääosastot 
vastaavat yhdessä; korostaa tieteeseen 
perustuvan, tasapuolisen tiedon ja 
ympäristöön liittyvien ja sosioekonomisten 
indikaattoreiden merkitystä kaiken metsiin 
liittyvän EU:n politiikan kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 459
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. panee tyytyväisenä merkille alan 
digitalisointisuuntauksen ja kehottaa 
komissiota harkitsemaan sellaisen EU:n 
laajuisen puiden digitaalisen 
jäljitettävyysmekanismin käyttöönottoa, 
jossa kerätään tietoja, varmistetaan 
jatkuva avoimuus ja tasavertaiset 
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toimintaolot, vähennetään 
kilpailunvastaista ja tahallista virheellistä 
toimintaa puualalla sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella todentamisjärjestelmän 
avulla; katsoo lisäksi, että tällainen 
todentamisjärjestelmä parantaisi 
sääntöjen noudattamista ja rajoittaisi ja 
torjuisi taloudellisia väärinkäytöksiä sekä 
torjuisi kartellikäytäntöjä ja lakkauttaisi 
laittomiin hakkuisiin liittyviä logistisia 
operaatioita ja kuljetuksia; haluaa lisäksi 
kannustaa vaihtamaan hyviä käytäntöjä 
niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat 
jo toteuttaneet tällaisia uudistuksia 
kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 460
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa tuloksia 
evaluaatiotutkimuksesta, joka koskee 
YMP:n vaikutusta elinympäristöihin, 
maisemiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen ja jossa YMP:n 
välineitä ja toimenpiteitä kuvataan 
merkittävinä osatekijöinä luonnon 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja kannustaa 
tarkastelemaan tapoja parantaa jo 
olemassa olevia välineitä, jotta voidaan 
täyttää tietopuutteita tällaisista 
arvokkaista tekijöistä;

Or. en

Tarkistus 461
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová
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Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. palauttaa mieliin sen tosiasian, 
että runsashiilisten ekosysteemien, myös 
metsien, suojelu on reaktiovaihtoehto, 
jolla on välitön vaikutus 
ilmastonmuutokseen toisin kuin 
metsittämisellä, uudelleen metsittämisellä 
tai ennalleen palauttamisella, joiden 
vaikutus ilmenee myöhemmin12 a; 
kehottaa ottamaan tämän periaatteen 
johtotähdeksi EU:n politiikkatoimissa;
_________________
12 a IPCC Climate Change and Land 
Report-Summary for Policymakers, 2019.

Or. en

Tarkistus 462
Maria Noichl, Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että komission on 
tuettava jäsenvaltioita metsien suojelussa 
ja kestävässä metsätaloudessa, ja kehottaa 
hyväksymään asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä;

Or. de

Tarkistus 463
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
puuteollisuutta osoittamaan merkittävästi 
varoja sen varmistamiseksi, että kaikkien 
metsäkatoalueiden vastineeksi istutetaan 
metsää;

Or. ro

Tarkistus 464
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa toteuttamaan tiukkaa 
suojelua, jossa otetaan painopisteeksi 
aarnio- ja ikimetsien suojelu riittävän 
suojelurakenteen, runsaslajisuuden ja 
riittävän suuren alan puitteissa, siellä 
missä tällaisia metsiä on vielä olemassa, 
ja mahdollistetaan tätä varten 
kartoitetuilla ja nimetyillä 
luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla 
ennallistaminen ja helpotetaan sitä;

Or. en

Tarkistus 465
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. kehottaa tarkistamaan ilmasto- ja 
energiapaketin säännösten 
merkitykselliset osat, jotka eivät vastaa 
uusinta tieteellistä tietoa metsien 
ekosysteemeistä ja erilaisista 
hiilivarastoista ja niiden todellisesta 
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arvosta ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen mukautumisessa 
ja jotka heikentävät luonnon 
monimuotoisuuden keskeisen tärkeää 
roolia tässä mukautumisessa, ehdotetun 
ilmastolain puitteissa;

Or. en

Tarkistus 466
Michal Wiezik

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin mukaan 
EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. kehottaa komissiota ottamaan 
parlamentin mukaan EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanoon vuosittain;

Or. en

Tarkistus 467
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 

25. kehottaa ottamaan metsäalan 
ammattijärjestöt, 
ympäristönsuojelujärjestöt ja 
peltometsälaidunviljelyyn suuntautuneet 
maanviljelijät, tiedeyhteisön ja kansalaiset 
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asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin mukaan 
EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

mukaan vuoden 2020 jälkeisen EU:n 
metsästrategian valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon; katsoo, että 
metsänhoidosta vastaavien 
valtionyritysten ja julkisten elinten ja 
virastojen olisi otettava edellä mainittujen 
yhteiskunnallisten järjestöjen ja 
kansalaisten ehdotukset huomioon 
pantaessa täytäntöön toimenpiteitä, joilla 
pyritään varmistamaan metsien kestävä 
hyödyntäminen, uudistaminen ja suojelu;

Or. fr

Tarkistus 468
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. korostaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaa ja keskeistä roolia vuoden 
2020 jälkeisen EU:n metsästrategian 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa ja 
kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa tukemaan jäsenvaltioita 
tässä tehtävässä; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

Or. en

Tarkistus 469
Mazaly Aguilar

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin mukaan 
EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
pidetään säännöllisesti metsätaloutta ja 
korkkia käsittelevän kansalaisten 
vuoropuheluryhmän kokouksia ja 
lisätään koordinointia ja synergiaa 
pysyvän metsäkomitean kanssa; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin mukaan 
EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

Or. es

Tarkistus 470
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Carmen Avram

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin mukaan 
EU:n metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille ja 
metsätaloutta ja korkintuotantoa 
käsittelevässä 
kansalaiskeskusteluryhmässä ja biologista 
monimuotoisuutta ja luontoa käsittelevän 
koordinointiryhmän luonto- ja 
metsätyöryhmässä edustettuina oleville 
merkityksellisille sidosryhmille keskeisen 
roolin vuoden 2020 jälkeisen EU:n 
metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

Or. en
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Tarkistus 471
Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. kehottaa komissiota varmistamaan 
pysyvän metsäkomitean kautta, että 
jäsenvaltioilla on keskeinen rooli vuoden 
2020 jälkeisen EU:n metsästrategian 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa; pitää 
tärkeänä, että asianomaiset sidosryhmät 
osallistuvat samanaikaisesti metsätaloutta 
ja korkkia käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

Or. en

Tarkistus 472
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vuosittain;

25. kehottaa komission pysyvää 
metsäkomiteaa antamaan jäsenvaltioille 
keskeisen roolin vuoden 2020 jälkeisen 
EU:n metsästrategian valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; pitää tärkeänä, että 
asianomaiset sidosryhmät osallistuvat 
samanaikaisesti metsätaloutta ja korkkia 
käsittelevään kansalaisten 
vuoropuheluryhmään; kehottaa komissiota 
ottamaan parlamentin mukaan EU:n 
metsästrategian täytäntöönpanoon 
vähintäänkin vuosittain;
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Or. en

Tarkistus 473
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
etusijalle korkean tason 
ammattikoulutuksen jatkamisen puualalla 
ja ekorakentamisen alalla ja osoittamaan 
siihen tarvittavat julkiset varat ja 
investoinnit, jotta voidaan ennakoida 
EU:n puuteollisuuden tulevia tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 474
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. palauttaa mieliin komission 
sitoutumisen laiminlyöntejä koskevaan 
nollatoleranssiin, korostaa, että osassa 
nykyisin avoinna olevista jäsenvaltioiden 
rikkomistapauksista1 a käsitellään 
korvaamattomia arvoja Euroopan 
metsäekosysteemeissä, sekä vaatii 
komissiota toimimaan nopeasti näiden 
osalta;
_________________
1 a Esimerkiksi tapaus 2018/4076 
Slovakiaa vastaan ja tapaus 2020/2033 
Romaniaa vastaan.

Or. en
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Tarkistus 475
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että metsänomistajilla ja 
-hoitajilla on keskeinen rooli strategian 
täytäntöönpanossa, ja kehottaakin 
ottamaan heidät siihen mukaan ja 
kuulemaan heitä;

Or. en

Tarkistus 476
Álvaro Amaro

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että metsiin liittyvät 
päätökset on tehtävä yhteistyössä 
metsänomistajien kanssa;

Or. pt

Tarkistus 477
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa jäsenvaltioita 
tunnustamaan metsä- ja rakennusalan 
työntekijöiden, kirvesmiesten ja 
puuseppien työn raskauden ja ottamaan 
heitä varten käyttöön tai säilyttämään 
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varhaiseläke- tai 
irtisanomissuojajärjestelmän; vaatii, että 
näiden alojen työntekijöiden on saatava 
eläkkeelle jäädessään tarpeisiinsa 
räätälöityä sosiaalista ja 
terveydenhuollollista apua;

Or. fr

Tarkistus 478
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa komissiota asettamaan 
luontolainsäädännön tehokkaan 
täytäntöönpanon painopisteeksi osana 
tulevia strategioita, mukaan lukien siten, 
että se käyttää oikeuttaan pyytää päätöstä, 
jossa määrätään väliaikaisista 
toimenpiteistä ja varmistetaan sääntöjen 
noudattaminen seuraamusten ja 
uhkasakkojen uhalla, kun on olemassa 
riski, että mittaamattoman arvokkaisiin ja 
korvaamattomiin luonnonarvoihin 
kohdistuu peruuttamatonta vahinkoa;

Or. en

Tarkistus 479
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. vaatii komissiota varmistamaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
työsuojelutarkastusviranomaisten kanssa, 
että markkinoille saatetut ja 
metsäteollisuuden käyttämät koneet ovat 
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koneita koskevan direktiivin 2006/42/EY 
mukaisia ja että niissä on sahanpurun 
erottelu- ja keräysjärjestelmä;

Or. fr

Tarkistus 480
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 d. kehottaa komissiota tekemään 
yhteistyössä metsäkoneiden valmistajien 
kanssa aloitteita parantaakseen näiden 
koneiden ympäristösuunnittelua, jotta 
työntekijöiden korkeatasoinen suojelu 
voidaan yhdistää metsien maaperään ja 
vesistöön kohdistuvan vaikutuksen 
minimoimiseen;

Or. fr

Tarkistus 481
Manuel Bompard

Päätöslauselmaesitys
25 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 e. katsoo, että palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/71/EY olisi kumottava; vaatii, 
että se korvataan direktiivillä, jossa 
edellytetään, että kukin jäsenvaltio takaa 
kaikille ulkomaisille työntekijöille – 
syrjimättä heitä kansalaisuuden 
perusteella – sellaisen kohtelun, joka ei 
ole epäsuotuisampi kuin mitä se soveltaa 
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omiin kansalaisiinsa palkan ja 
sosiaaliturvan käyttömahdollisuuksien 
suhteen, eli säännökset, jotka liittyvät 
työtapaturmiin, ammattitauteihin, 
äitiyteen, sairauksiin, ikääntymiseen ja 
kuolemaan, työttömyyteen, ja huollettavia 
koskeviin asioihin sekä muihin riskeihin, 
jotka kansallisen lainsäädännön mukaan 
katetaan sosiaaliturvajärjestelmästä;

Or. fr

Tarkistus 482
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa puhemiestä välittämään 
tämän päätöslauselman neuvostolle ja 
komissiolle.

26. kehottaa puhemiestä välittämään 
tämän päätöslauselman neuvostolle ja 
komissiolle sekä jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille.

Or. en


