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Tarkistus 1
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla 
varmistetaan, että kaikkien unioniin 
tuotavien tuotteiden sekä unionissa 
toimitettujen tuotteiden ja palveluiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, ettei niihin ei 
liity metsäkatoa tai ekosysteemien 
heikkenemistä tai muuntamista tai 
ihmisoikeusloukkauksia, ja jolla 
suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla 
varmistetaan, että kaikkien unioniin 
tuotavien tuotteiden sekä unionissa 
toimitettujen tuotteiden ja palveluiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, ettei niihin ei 
liity metsäkatoa tai ekosysteemien 
heikkenemistä tai muuntamista tai 
ihmisoikeusloukkauksia, ja jolla suojellaan 
alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa varmistamaan, että 
kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, ettei niihin 
liity laittomia hakkuita tai metsäkatoa tai 
ihmisoikeusloukkauksia, ja joilla 
suojellaan alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 3
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Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään unionin 
lainsäädäntöä, jolla varmistetaan 
sosioekologisia rakenteita kunnioittaen, 
että kaikkien unioniin laittomasti tuotavien 
tuotteiden sekä unionissa toimitettujen 
tuotteiden ja palveluiden toimitusketjut 
ovat sellaisia, ettei niihin ei liity 
metsäkatoa tai ekosysteemien 
muuntamista;

Or. de

Tarkistus 4
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että unioniin tuotavien tuotteiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, etteivät ne 
aiheuta metsäkatoa, ekosysteemien 
heikkenemistä, ihmisoikeusloukkauksia tai 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeuksien loukkauksia;

Or. en

Tarkistus 5
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden 
toimitusketjut ovat sellaisia, ettei niihin ei 
liity laitonta metsien hävittämistä tai 
ekosysteemien muuntamista tai 
ihmisoikeusloukkauksia, ja jolla suojellaan 
alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä;

Or. en

Tarkistus 6
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä, joiden toimeentulo on 
riippuvaista metsistä, naisten oikeuksien, 
ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeuksien 
puolustajat mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 7
Anja Hazekamp
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista, elinympäristöjen 
tuhoutumisesta ja pirstoutumisesta 
johtuva luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen mukaan lukien, tai 
ihmisoikeusloukkauksia, ja jolla suojellaan 
alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä;

Or. en

Tarkistus 8
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
ettei niihin ei liity metsäkatoa tai 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista tai ihmisoikeusloukkauksia, 
ja jolla suojellaan alkuperäiskansoja ja 
paikallisyhteisöjä;

1. kehottaa hyväksymään sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, 
että kaikkien unioniin tuotavien tuotteiden 
sekä unionissa toimitettujen tuotteiden ja 
palveluiden toimitusketjut ovat sellaisia, 
että niihin ei liity metsäkatoa ja 
ekosysteemien heikkenemistä tai 
muuntamista, ihmisoikeusloukkauksia eikä 
ihmisten tai eläinten terveyden 
vaarantamista ja että niillä suojellaan 
alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä;

Or. ro

Tarkistus 9
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Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) korostaa, että kestävällä 
metsätaloudella on keskeinen merkitys 
metsäkadon ja metsien tilan 
heikkenemisen vähentämisessä ja että 
kestävän metsätalouden hyötyjen 
edistäminen kolmansissa maissa voi 
edistää tätä tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 10
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että kestävä metsätalous on 
olennaisen tärkeää paitsi ympäristön 
kannalta myös sosiaaliselta ja 
taloudelliselta kannalta, sillä ala työllistää 
unionissa vähintään 500 000 henkilöä1 a 
suorasti ja 2,6 miljoonaa henkilöä 
epäsuorasti1 b ja koko maailmassa 
vastaavasti 13 miljoonaa ja 41 miljoonaa 
henkilöä1 c;
_________________
1 a Eurostatin metsätaloutta koskeva 
tietokanta 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/
data/database
1 b Euroopan parlamentin faktatietosivu 
”Euroopan unioni ja metsät”, toukokuu 
2019.
1 c http://www.fao.org/rural-
employment/agricultural-sub-
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sectors/forestry/en

Or. en

Tarkistus 11
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että ilmastonmuutos, 
hyönteisvahingot ja metsäpalot ovat 
luonnonilmiöitä, jotka aiheuttavat 
maailman metsien kehitykselle tällä 
hetkellä kovaa painetta; muistuttaa, että 
metsät tarjoavat ainutlaatuisen 
virkistäytymisympäristön mutta sitovat 
myös hiilidioksidia, suojelevat maaperää, 
suodattavat juomavettä ja tarjoavat 
jatkuvasti arvokasta, kasvavaa raaka-
ainetta puuta materiaali- ja 
energiakäyttöön; korostaa, että metsät 
tarjoavat perustan työpaikoille ja tuloille, 
erityisesti maaseudulla, ja että ne 
muodostavat maailmanlaajuisesti 
korvaamattoman elintilan lukuisille eläin- 
ja kasvilajeille ja edistävät siten 
merkittävästi luonnon monimuotoisuutta;

Or. de

Tarkistus 12
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että komission 
noudattama vapaakauppaan perustuva 
kaupankäyntimalli, joka johtaa 
metsäkatoa aiheuttavien 
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maataloustuotteiden, kuten 
valkuaiskasvien ja lihan, suurten määrien 
tuomiseen unionin alueelle, on suoraan 
syypää osaan maailmanlaajuisesta 
metsäkadosta; kehottaa luopumaan 
kyseisestä mallista;

Or. fr

Tarkistus 13
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että unionin olisi 
kannustettava paikallisesti hankitun 
puutavaran, puutuotteiden tai 
metsäbiomassan käyttöä, jotta voidaan 
minimoida kolmansista maista tulevan 
tuonnin aiheuttama hiilijalanjälki ja 
edistää kestävää paikallista tuotantoa ja 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 14
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa unionia ottamaan 
kansainvälisesti johtavan roolin kestävän 
metsänkäytön ja biopohjaisen tuotannon 
edistämisessä; toteaa, että puun 
saatavuuden parantaminen on tarpeen 
metsiin perustuvien investointien 
houkuttelemiseksi unioniin ja talouden 
vihreän elvyttämisen kannalta samoin 
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kuin Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ja EU:n biotalousstrategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä 
varmistaa myös metsäkadon 
pysäyttämisen;

Or. en

Tarkistus 15
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Fredrick Federley, 
Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että talouden elpyminen, 
maailmanlaajuinen kestävä kehitys ja 
unionin metsäalan kilpailukyvyn 
parantaminen edellyttävät unionilta 
vahvaa kansainvälistä roolia metsien 
kestävän käytön ja biopohjaisen 
tuotannon edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 16
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa hallituksia, yrityksiä, 
tuottajia ja kansalaisyhteiskuntaa 
tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä 
yksityisen sektorin hankkeiden 
tukemiseksi poliittisella ja 
lainsäädäntökehyksellä;

Or. de
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Tarkistus 17
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa parantamaan metsien 
kestävän kehityksen puitteita tukemalla 
hyvää hallintotapaa ja instituutioita sekä 
tehokkaiden valvonta- ja 
seuraamusmekanismien kehittämistä, 
mukaan luettuina korruption ja 
laittomien hakkuiden torjunta;

Or. de

Tarkistus 18
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että metsät on 
sopeutettava muuttuviin ilmasto-
olosuhteisiin pitkän aikavälin 
toimenpiteillä; panee tyytyväisenä 
merkille, että monissa maissa 
vastustuskykyisten paikallisten puulajien 
määrän lisäämistä terveissä sekametsissä 
suositellaan ja toteutetaan jo nyt;

Or. de

Tarkistus 19
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1 c. kehottaa keskinäiseen tukeen 
vahinkojen yhteydessä tutkimuksen ja 
vaihdon avulla sellaisten maantieteellisiin 
olosuhteisiin mukautettujen 
toimenpiteiden löytämiseksi, jotka 
suojaavat laajoilta tulipaloilta tai joilla 
voidaan estää tuholaisvahinkoja;

Or. de

Tarkistus 20
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick 
Federley, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että metsät ja muut 
metsämaat kattavat yli 40 prosenttia 
unionin alueesta ja että 
maailmanlaajuisesta tilanteesta 
huolimatta metsien peittämä ala 
Euroopassa kasvaa;

Or. en

Tarkistus 21
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että metsäpolitiikka 
kuuluu kansalliseen toimivaltaan ja että 
unionin tasolla pysyvä metsäkomitea 
ohjaa poliittisia aloitteita koskevien 
metsäalan näkemysten valmistelua;

Or. en
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Tarkistus 22
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
yksipuolisilla sitoumuksilla, ja että 
unionin sääntöjen noudattaminen sekä 
suojalausekkeiden soveltaminen, jos 
sääntöjä rikotaan, ovat välttämätön 
edellytys kaikille unionin kaupallisille 
neuvotteluille;

Or. fr

Tarkistus 23
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein; kiinnittää 
huomiota siihen, että metsiä ja 
metsänhoitoa koskevat kansalliset 
politiikat perustuvat tällä hetkellä 
kehykseen, joka on hajanainen ja 
epäjohdonmukainen ja joka tällaisenaan 
ei ole riittävän koordinoitu kestävyyden 
edistämiseksi; korostaa, että Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 995/20101 a olisi sovellettava 
tiukemmin.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 
päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
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puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta (EUVL L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. ro

Tarkistus 24
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein; kehottaa tästä 
syystä komissiota sääntelemään 
palmuöljyn, soijan ja naudanlihan 
kaltaisten suuririskisten 
maataloushyödykkeiden tuontia ja 
edistämään tällä tavoin 
maailmanlaajuisia ilmastoa ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita 
sekä kestävää elintarviketuotantoa ja 
kulutusta;

Or. en

Tarkistus 25
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein; kehottaa 
EU:ta torjumaan metsäkatoa, metsien 
tilan heikkenemistä ja metsävarojen 
liikakäyttöä sekä panemaan täytäntöön 
metsien suojelua ja kestävää 
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metsätaloutta koskevia säännöksiä 
Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden puitteissa;

Or. de

Tarkistus 26
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että vaikka metsäkatoa 
ei saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein, sitovaan 
lainsäädäntöön olisi yhdistettävä muita 
kuin lainsäädäntöaloitteita, kuten 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
jotta voidaan torjua maailmanlaajuista 
metsäkatoa;

Or. en

Tarkistus 27
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein; toteaa, että 
vapaaehtoiset toimenpiteet auttavat 
kuitenkin suuressa määrin vahvistamaan 
yhteiskunnassa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen kulutuksen vastaista kantaa, 
jotka ovat metsäkadon aiheuttajia;

Or. es
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Tarkistus 28
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että vapaaehtoiset 
toimenpiteet ovat hyödyllinen väline 
pyrittäessä pysäyttämään 
maailmanlaajuinen metsäkato; korostaa, 
että metsittäminen voi osittain 
kompensoida metsäkadon aiheuttamia 
ongelmia tukemalla luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 29
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein ei saada 
pysäytettyä maailmanlaajuista metsäkatoa 
edistävää unionin panosta, joka johtuu 
unioniin tuotavien metsäkadon riskiä 
lisäävien tuotteiden kysynnästä;

Or. en

Tarkistus 30
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein;

2. huomauttaa, että metsäkatoa 
Euroopan ulkopuolella ei saada 
pysäytettyä yksinomaan vapaaehtoisin 
toimenpitein;

Or. en

Tarkistus 31
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa siksi kehittämään 
kansainvälisiä liittoumia ja varmistamaan 
kansainvälisen metsärahoituksen 
maailmanlaajuisten 
metsiensuojelusopimusten puitteissa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan hallitusten 
ja kansainvälisten toimijoiden kanssa;

Or. de

Tarkistus 32
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick 
Federley, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannattaa ”vihreiden allianssien” 
perustamista kolmansien maiden kanssa, 
jotta niitä voidaan auttaa ottamaan 
käyttöön kestäviä metsätalousketjuja ja 
biotaloustoimia, joissa etusijalle asetetaan 
pienten tuottajien tukeminen, sekä 
järkevää politiikkaa, jolla pyritään 
välttämään metsäkatoa, kuten 
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yhdennettyä maankäytön suunnittelua, 
maanomistusta koskevaa avoimuutta ja 
metsäalueiden laittoman 
maatalousmaaksi muuntamisen 
estämistä;

Or. en

Tarkistus 33
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick 
Federley, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kannattaa säännöllistä 
tietojenvaihtoa kolmansien maiden 
kanssa kestävällä tavalla hoidetuista 
metsistä peräisin olevan puun ja 
puutuotteiden kulutuksen ja kaupan 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. toteaa, että maapallon metsäpinta-
ala on pienentynyt 129 miljoonaa 
hehtaaria vuosina 1990–2015 pääasiassa 
maataloustuotannon vuoksi, josta 
kolmannes menee vientiin, ja korostaa, 
että soijan, palmuöljyn ja kaakaon osuus 
metsäkadosta kärsiviltä alueilta tulevasta 
unionin tuonnista on 80 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 35
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. pitää valitettavana, että unionin 
tuonnin aiheuttama osuus 
maailmanlaajuisesta metsäkadosta on 10 
prosenttia, koska unioni on riippuvainen 
muun muassa palmuöljyn, lihan, soijan, 
kaakaon, maissin, puutavaran ja kumin 
tuonnista;

Or. en

Tarkistus 36
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että palmuöljy on 
merkittävä hälyttävän laajan metsäkadon 
aiheuttaja Kaakkois-Aasian maiden 
kaupallisessa maataloudessa, kun taas 
soijan viljely eläinten rehuksi edistää 
metsäkatoa Etelä-Amerikassa;

Or. en

Tarkistus 37
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 e. kehottaa asettamaan Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman puitteissa 
tavoitteeksi, että unionin metsäkatoa 
aiheuttava kulutus saadaan nollatasolle 
viimeistään vuonna 2030;

Or. en

Tarkistus 38
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. vaatii, että kaikkien 
maailmanlaajuisesti metsäkatoa 
aiheuttavien tuotteiden pääsy unionin 
sisämarkkinoille olisi kiellettävä;

Or. en

Tarkistus 39
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että metsityshankkeet 
ovat tehokkaita ilmastonmuutoksen 
vastaisia toimenpiteitä ja auttavat 
rajoittamaan metsien pilaantumisen ja 
ilmastolle haitallisen kehityksen 
seurauksia;

Or. de

Tarkistus 40
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli
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Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. suhtautuu myönteisesti komission 
20. toukokuuta 2020 antamassa 
tiedonannossa ”Pellolta pöytään -
strategia oikeudenmukaista, terveyttä 
edistävää ja ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää varten” esitettyyn 
ehdotukseen metsäkadon 
seurantakeskuksen perustamisesta, mutta 
pitää tarpeellisena, että tähän aloitteeseen 
liitetään joka viides vuosi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle annettava 
kertomus maailmanlaajuisesta 
metsäkadosta, jotta voidaan toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet yhteistyön 
vahvistamiseksi kolmansien maiden 
kanssa ja kaupan rajoitusten 
turvaamiseksi unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 41
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
ottaa käyttöön metsäkatoa 
aiheuttamattomien tuotteiden 
sertifiointijärjestelmä, joka lisäisi 
toimitusketjun avoimuutta unionissa ja 
mahdollistaisi sellaisten tuotteiden 
käytön, joiden tuotanto ei ole aiheuttanut 
metsäkatoa;

Or. en
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Tarkistus 42
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli

Lausuntoluonnos
2 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 h. pyytää komissiota toteuttamaan 
vastuullista maatalouselintarvikkeiden 
kulutusta unionissa koskevan 
tiedotuskampanjan korostamalla 
metsäkadon ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 43
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavia hyödykkeitä 
tai johdannaisia unionin markkinoille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 

3. kehottaa siksi säätämään unionin 
lainsäädäntöä, jolla asetetaan pakollinen 
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toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

asianmukaisen huolellisuuden velvoite 
kaikille toimijoille, myös rahoittajille, 
jotka saattavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavia hyödykkeitä tai 
johdannaisia unionin markkinoille, ja jolla 
varmistetaan alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksien, erityisesti 
perinteisten maanomistusoikeuksien, 
suojelu; korostaa, että tällaisia 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteita 
olisi sovellettava myös rahoitusalaan, jotta 
varmistetaan, ettei metsäkadon riskiä 
aiheuttaviin hyödykkeisiin tehtäviin 
investointeihin liity metsien hävittämistä 
ja ihmisoikeusloukkauksia;

Or. en

Tarkistus 45
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

3. kehottaa siksi asettamaan 
oikeudellisesti sitovia kestävyyskriteerejä 
sisältävän asianmukaisen huolellisuuden 
velvoitteen toimijoille, myös rahoittajille, 
jotka saattavat riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavia hyödykkeitä tai 
johdannaisia unionin markkinoille, jotta 
taataan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut, joissa 
kunnioitetaan luonnon ekosysteemejä 
kansainvälisten normien ja velvoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 46
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
talouden toimijoille, jotka saattavat riskejä 
metsille ja ekosysteemeille aiheuttavia 
kolmansista maista peräisin olevia 
hyödykkeitä tai niiden johdannaisia 
unionin markkinoille; korostaa, että monet 
tähän liittyvät eurooppalaiset yritykset 
erityisesti elintarvikeketjussa ovat pk-
yrityksiä, ja kehottaa siksi panemaan 
velvoitteen täytäntöön pk-yrityksille 
suotuisalla tavalla, jolla hallinnollinen 
taakka rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi;

Or. en

Tarkistus 47
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille; katsoo tämän 
vuoksi, että yrityksiä varten olisi otettava 
käyttöön varoitusmekanismi, jolla 
yrityksiä varoitettaisiin, kun ne tuovat 
tuotteita metsäkatovaarassa olevilta 
alueilta;

Or. fr

Tarkistus 48
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Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa siksi asettamaan 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
toimijoille, myös rahoittajille, jotka 
saattavat riskejä metsille ja ekosysteemeille 
aiheuttavia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

3. kehottaa asettamaan asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen toimijoille, 
myös rahoittajille, jotka saattavat riskejä 
metsille ja ekosysteemeille aiheuttavia 
fossiilisia hyödykkeitä tai johdannaisia 
unionin markkinoille;

Or. en

Tarkistus 49
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tällaisen unionin 
lainsäädäntökehyksen on perustuttava 
tiukkaan täytäntöönpanon 
valvontajärjestelmään ja sen olisi 
sisällettävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia noudattamatta 
jättämisestä;

Or. en

Tarkistus 50
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että foorumin 
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perustaminen useiden sidosryhmien ja 
jäsenvaltioiden metsäkatoa, metsien tilan 
heikkenemistä ja maailman metsäpeitteen 
kestävää lisäämistä koskevalle 
vuoropuhelulle on tärkeä tekijä, joka voi 
täydentää asianmukaista huolellisuutta 
koskevaa oikeudellista kehystä ja auttaa 
kaikkia sidosryhmiä edistämään toimia 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi; 
kehottaa kansainvälisiä toimijoita 
käyttämään aktiivisesti tätä foorumia;

Or. en

Tarkistus 51
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa parantamaan tietoja 
kestävästä metsätaloudesta 
monikäyttöisissä metsissä ja jakamaan 
kokemuksia maailmanlaajuisesti sekä 
vahvistamaan tähän liittyvää yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 52
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 

4. katsoo, että jäljitettävyys ja 
avoimuus ovat olennaisen tärkeitä sen 
varmistamiseksi, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita 
tai että käytetään kestäviä 
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huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

rahoituspalveluja, jotta kuluttajat tietävät, 
että ne eivät aiheuta metsäkatoa, 
ekosysteemien muuntamista ja 
heikkenemistä eivätkä 
ihmisoikeusloukkauksia; kehottaa 
sisällyttämään mahdollisten toimittajien 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 53
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa siksi sisällyttämään metsäkatoa 
aiheuttavien tuontituotteiden ostamista 
koskevan kiellon julkisia hankintoja 
koskeviin sääntöihin;

Or. fr

Tarkistus 54
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
korostaa kuitenkin, että merkintä- ja 
sertifiointijärjestelmien käyttöönotto 
metsäkatoa aiheuttamattomille tuotteille 



PE652.511v01-00 28/68 AM\1206186FI.docx

FI

ei ole riittävää ilmasto- ja 
ympäristöhätätilanteessa; kehottaa 
sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 55
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Monika 
Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita, 
mutta ainoastaan yhdistettynä yhteisiin ja 
laajasti tunnustettuihin merkintä- ja 
sertifiointijärjestelmiin, ja kehottaa 
sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 56
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin; katsoo 
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lisäksi, että tällainen tarkastusjärjestelmä 
parantaisi sääntöjen noudattamista 
rajoittamalla ja torjumalla 
rahoituspetoksia ja estämällä samalla 
kartellikäytäntöjä sekä purkamalla 
laittomiin hakkuisiin siirtyviä logistisia 
operaatioita ja kuljetuksia;

Or. en

Tarkistus 57
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin; kehottaa 
ottamaan käyttöön unioniin tuotavia 
maatalous- ja metsätaloustuotteita 
koskevat jäljitettävyystodistukset, joista 
käy ilmi, millaiset ympäristövaikutukset 
tuotteen viljelyllä, jalostuksella ja 
kuljetuksella on;

Or. ro

Tarkistus 58
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
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varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

lisäämään kestävästi hankittujen 
tuotteiden kulutusta; kehottaa 
sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 59
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että jäljitettävyyden ja 
avoimuuden parantaminen voi auttaa 
varmistamaan, että kulutukseen otetaan 
ainoastaan kestävästi hankittuja tuotteita; 
kehottaa sisällyttämään asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin;

4. katsoo, että jäljitettävyyden, 
avoimuuden, koulutuksen ja mainonnan 
parantaminen voi auttaa varmistamaan, että 
kulutukseen otetaan ainoastaan kestävästi 
hankittuja tuotteita; kehottaa sisällyttämään 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen 
julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin;

Or. es

Tarkistus 60
Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kestäviä hakkuita 
koskeva pakollinen merkintä on tärkeä 
kuluttajien ohjaamiseksi, sillä he voivat 
vaikuttaa valinnoillaan suoraan 
hakkuisiin;

Or. de

Tarkistus 61
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Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa toteuttamaan metsien 
istutus- ja uudelleenistutustoimia ja -
hankkeita, erityisesti kotoperäisten ja 
eläimille suotuisien lajien istutusta, koska 
tehokas metsittäminen ja metsien suojelu 
ja ennallistaminen auttavat lisäämään 
hiilen sitomista, vähentävät metsäpalojen 
riskiä ja laajuutta, täydentävät 
luonnonmukaista viljelyä ja 
peltometsätaloutta sekä edistävät luonnon 
monimuotoisuutta; korostaa jokivarsien 
metsien tärkeää roolia jokien 
rantatöyräiden lujittamisessa ja siten 
tulvariskin vähentämisessä, luonnon 
monimuotoisuutta suojelevien veden 
lämpötilojen säilyttämisessä sekä veden 
laadun parantamisessa, sillä ne 
suodattavat jokien läheisyydessä olevalta 
maatalousmaalta tulevat valumat; toteaa, 
että äskettäin istutetut metsät eivät voi 
korvata aarniometsiä, jotka ovat 
olennaisia luonnon monimuotoisuuden ja 
ympäristön kannalta;

Or. en

Tarkistus 62
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa laatimaan maailman 
metsien kestävää tulevaisuutta koskevia 
suunnitelmia, joissa otetaan huomioon 
taloudelliset ja ekologiset edut, sillä 
monissa maissa metsävarat muodostavat 
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tärkeän resurssin eivätkä ne suostu 
luopumaan siitä vapaaehtoisesti;

Or. de

Tarkistus 63
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 64
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että EU:n lihan ja 
maitotuotteiden tuotannon ja kulutuksen 
vähentäminen edistäisi merkittävästi 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista ilmastonmuutoksen 
torjunnan sekä metsäkadon ja luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen osalta;

Or. en

Tarkistus 65
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Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Asger 
Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n 
ja Mercosurin välinen 
vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 66
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n 
ja Mercosurin välinen 
vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia;

Or. es
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Tarkistus 67
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n 
ja Mercosurin välinen 
vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin, kuten EU:n ja 
Mercosurin väliseen 
vapaakauppasopimukseen, sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
katsoo, että Pariisin sopimuksen 
noudattamisen olisi oltava sitova ehto 
kaikissa kauppasopimuksissa kolmansien 
maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 68
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät sisällä 
tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät sisällä 
tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin, Vietnamin, Meksikon tai 
Kanadan väliset vapaakauppasopimukset;

Or. fr



AM\1206186FI.docx 35/68 PE652.511v01-00

FI

Tarkistus 69
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään kaikkiin 
kauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
kauppasopimukset, jotka eivät sisällä 
tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

Or. en

Tarkistus 70
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Monika 
Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n 
ja Mercosurin välinen 
vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien normien soveltamista, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa komissiota seuraamaan edelleen 
tiiviisti voimassa olevia 
vapaakauppasopimuksia ja panemaan ne 
täytäntöön näiden normien mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 71
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
vapaakauppasopimukset, jotka eivät 
sisällä tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen 
vapaakauppasopimuksia koskevat 
neuvottelut, jos sopimukset eivät jo sisällä 
tällaisia määräyksiä, EU:n ja Mercosurin 
välinen vapaakauppasopimus mukaan 
lukien; katsoo, että Pariisin sopimuksen 
noudattamisen olisi oltava sitova ehto 
kaikissa kauppasopimuksissa kolmansien 
maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 72
Anne Sander

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 

5. kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia määräyksiä, jotta 
voidaan suojella metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia, 
erityisesti yhteisöjen omistusoikeuksia; 
kehottaa avaamaan uudelleen sellaiset 
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vapaakauppasopimukset, jotka eivät sisällä 
tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus;

vapaakauppasopimukset, jotka eivät sisällä 
tällaisia määräyksiä, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus; 
korostaa, että komission olisi otettava 
kauppasopimusten vaikutukset metsiin 
järjestelmällisesti huomioon 
vaikutustutkimuksissa;

Or. fr

Tarkistus 73
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että EU:n ja 
Mercosurin välinen vapaakauppasopimus 
jatkaa Mercosurin talouksien 
riippuvuutta juuri sellaisesta 
taloudellisesta toiminnasta, joka johtaa 
metsäkatoon; kehottaa keskeyttämään 
EU:n ja Mercosurin välisen 
sopimusprosessin, kunnes sopimukseen 
on sisällytetty sitovia, oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia ja seuraamukset 
mahdollistavia määräyksiä, joilla 
torjutaan ilmastonmuutosta, metsäkatoa 
ja ekosysteemien muuntamista ja luonnon 
monimuotoisuuden häviämistä sekä 
suojellaan alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 74
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että Mercosur-maiden 
kanssa tehty kauppasopimus on 
ristiriidassa unionin sitoumusten kanssa, 
jotka koskevat metsäkadon pysäyttämistä 
ja ihmisoikeuksia lihan ja soijan tuonnin 
osalta; kehottaa komissiota noudattamaan 
ilmastoa ja metsäkadon pysäyttämistä 
koskevia tavoitteitaan ja vähentämään 
näin ollen soijan tuontia;

Or. en

Tarkistus 75
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa valtioiden vastuusta 
metsäkadon ja ekosysteemien 
muuntamisen torjunnassa, jota 
ulkopuoliset sidosryhmät eivät voi hoitaa 
riittävästi; korostaa tästä syystä 
osallistavan kumppanuuden merkitystä 
kolmansien maiden kanssa kestävän 
maankäytön, kestävän maatalouden ja 
hyvän hallintotavan vahvistamiseksi 
erityisesti maan ja metsien 
omistusoikeuksien osalta;

Or. en

Tarkistus 76
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
komission tiedonannossa esiin tuotuun 
vahingon välttämistä koskevaan 
periaatteeseen; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota analysoimaan, kuinka laajasti 
nykyiset kauppasopimukset edistävät 
metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä 
sekä luonnon ekosysteemin muuntamista 
ja niiden tilan heikkenemistä, sekä 
ehdottamaan toimenpiteitä, joilla 
puututaan tällaisiin vahingollisiin 
vaikutuksiin, kun niitä havaitaan, etenkin 
sisällyttämällä metsiä, luonnon 
ekosysteemejä ja ihmisoikeuksia 
suojelevia sitovia, oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia ja seuraamukset 
mahdollistavia säännöksiä nykyisiin 
kauppasopimuksiin, jotka eivät vielä 
sisällä tällaisia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 77
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota sisällyttämään 
metsäkadon kauppasopimusten 
ympäristövaikutusten arviointiin ja 
ottamaan huomioon ennakkoarviointien 
tulokset kauppaneuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 78
Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
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5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että palmuöljyä 
tuodaan jatkuvasti unioniin ja sitä 
käytetään monilla aloilla, myös 
elintarviketeollisuudessa; on huolissaan 
palmuöljyn käytöstä joissakin tuotteissa 
maidon korvikkeena, mikä saattaa johtaa 
kuluttajia harhaan; panee huolestuneena 
merkille, että palmuöljyn kaltaisten 
tuotteiden kysyntä aiheuttaa painetta 
herkillä alueilla sijaitsevia metsäalueita 
sekä niillä asuvia yhteisöjä kohtaan;

Or. en

Tarkistus 79
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota osoittamaan 
viljelijöille kannustinmekanismeja 
kestävien maatalous- ja metsätuotteiden 
tarjonnan parantamiseksi ja siten 
ylläpitämään ja vahvistamaan 
ekosysteemejä;

Or. ro

Tarkistus 80
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
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ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista laatimalla kasviproteiinien 
kehittämistä Euroopan unionissa 
koskevan komission kertomuksen pohjalta 
proteiineja koskevan unionin 
toimintasuunnitelman, joka perustuu 
laajaan lähestymistapaan ja luo 
johdonmukaisuutta unionin eri 
politiikkojen välille;

Or. en

Tarkistus 81
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman;

Or. en

Tarkistus 82
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman;
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käytettävissä olevia unionin maavaroja;

Or. fr

Tarkistus 83
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman;

Or. fr

Tarkistus 84
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman;

Or. es

Tarkistus 85
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista edistämällä paikallisesti 
hankittua kasviproteiinia, 
laidunruokintaa, laillista ja kestävästi 
hankittua rehua muun muassa panemalla 
täytäntöön unionin proteiinisuunnitelman 
sekä toteuttamalla toimia, joilla 
varmistetaan, että unionin 
kotieläintuotanto vastaa käytettävissä 
olevia unionin maavaroja; huomauttaa 
tältä osin, että sellaiselta maalta, jolta 
metsä on hävitetty, peräisin olevat soija- 
ja palmuöljytuotteet, joita käytetään 
eläinten rehuun unionissa, edistävät 
merkittävästi laajamittaista ekosysteemien 
muuntamista; korostaa myös tarvetta 
keskittyä lyhyempiin valkuaiskasvien ja 
liha- ja maitotuotteiden toimitusketjuihin 
elintarvikeomavaraisuuden edistämiseksi 
sekä EU:ssa että sen kumppanimaissa;

Or. en

Tarkistus 86
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja;

6. kehottaa unionia vähentämään 
riippuvuuttaan riskejä metsille ja 
ekosysteemeille aiheuttavien hyödykkeiden 
tuonnista panemalla täytäntöön unionin 
proteiinisuunnitelman sekä huolehtimaan 
siitä, että unionin kotieläintuotanto vastaa 
käytettävissä olevia unionin maavaroja; 
suosittelee, että jäsenvaltiot arvioivat 
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kotimaisia tuotantomahdollisuuksiaan ja 
suunnittelevat toimenpiteitä, joilla 
pyritään täyttämään kattavasti EU:n 
kulutusvaatimukset ja vähentämään 
riippuvuutta tuonnista;

Or. ro

Tarkistus 87
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa lisäksi, että kotieläintilojen 
tuloja ja kannattavuutta voidaan lisätä 
vähentämällä tuotantoeläinten tiheyttä ja 
tuotannon intensiteettiä tasolle, jota 
voidaan pitää yllä laidunruokinnalla tai 
kotimaisilla rehukasveilla, vähentämällä 
tuotantokustannuksia minimoimalla 
ulkoiset tuotantopanokset ja optimoimalla 
nurmi- tai rehupohjaisten 
laiduntamisjärjestelmien tuottavuus 
esimerkiksi erittäin tiheän laidunnuksen 
tai laidunkierron avulla, vaikka 
tuotantomäärät olisivat pienemmät;

Or. en

Tarkistus 88
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että EU:n 
voimaperäinen maatalousmalli perustuu 
laajaan valkuaisrehun tuontiin; korostaa, 
että valkuaisrehun viljely merentakaisissa 
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maissa on yksi sademetsien raivauksen ja 
hävittämisen keskeisistä tekijöistä; 
kehottaa laatimaan rehutuontia koskevat 
kestävyyskriteerit, joilla varmistetaan 
kolmansissa maissa kestävä 
valkuaiskasvien tuotanto, joka ei vaikuta 
haitallisesti ympäristöön tai sosiaalisiin 
oloihin;

Or. de

Tarkistus 89
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tuontirehuun 
perustuva EU:n kotieläintuotanto on yksi 
tärkeimmistä maankäytön muutosta 
edistävistä tekijöistä ja siten suorasti 
vastuussa metsäkadosta ja metsien tilan 
heikkenemisestä kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 90
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Ulrike 
Müller

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee painokkaasti typpeä sitovien 
viljelykasvien edistämistä YMP:n uusien 
strategiasuunnitelmien puitteissa 
ekojärjestelmien, maaseudun 
kehittämisen maatalouden 
ympäristötoimien, uusien alakohtaisten 
toimien ja tuotantosidonnaisen tuen 
avulla, jotta voidaan lisätä unionin 
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proteiiniomavaraisuutta ja edistää 
samalla biodiversiteetti- ja Pellolta 
pöytään -strategioiden tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 91
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan typpeä sitovien viljelykasvien 
tuotantoa covid-19-pandemian jälkeisessä 
elvytyssuunnitelmassa, joka otetaan 
käyttöön seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 92
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. huomauttaa, että Euroopan 
parlamentti on hyväksynyt joulukuun 
2015 jälkeen 40 muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen tuontia 
koskevaa vastustavaa kantaa, joista 11 
koski muuntogeenisen soijan tuontia; 
muistuttaa, että yksi syy vastustaa kyseistä 
tuontia oli soijan viljelyyn liittyvä 
metsäkato Brasilian ja Argentiinan 
kaltaisissa maissa, joissa soija on lähes 
yksinomaan muuntogeenistä torjunta-
aineiden käytön mahdollistamiseksi; 
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huomauttaa, että EU:n eri jäsenvaltioista 
tulevien tutkijoiden äskettäin tekemässä 
vertaisarvioidussa tieteellisessä 
tutkimuksessa todettiin, että unionin 
hiilijalanjälki on maailman suurin 
Brasiliasta tulevan soijatuonnin vuoksi ja 
että se on 13,8 prosenttia suurempi kuin 
maailman suurimman soijantuojan 
Kiinan, koska tuontiin liittyvän 
metsäkadon aiheuttamien päästöjen osuus 
on suurempi1 a;
toteaa lisäksi, että komission mukaan 
soija on historiallisesti ollut unionin 
merkittävin maailmanlaajuista 
metsäkatoa ja siihen liittyviä päästöjä 
aiheuttava tekijä ja että sen osuus 
kaikesta unionin tuonnin aiheuttamasta 
metsäkadosta on lähes puolet; 1 b

_________________
1 a Viite: Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J. 
ja Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports. Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623)
1 b Viite: Komission tekninen raportti 
2013-063, ”The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation”, 
Euroopan komission ympäristöasioiden 
pääosaston rahoittama ja VITO:n, 
IIASA:n, HIVA:n ja IUCN NL:n laatima 
tutkimus, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/1.%20Report%20analysis%20of%20im
pact.pdf, s. 23–24

Or. en

Tarkistus 93
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček
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Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kannattaa metsäkatoa edistävien 
raaka-aineiden käytön lopettamista 
biopolttoaineiden tuotannossa vuoteen 
2030 mennessä;

Or. en

Tarkistus 94
Simone Schmiedtbauer, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa luomaan 
johdonmukaisen lainsäädäntökehyksen, 
joka kokoaa yhteen ja kehittää nykyisiä 
järjestelmiä, kuten EU:n 
toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Herbert 
Dorfmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen, joka kokoaa yhteen 

7. kehottaa säilyttämään 
johdonmukaisen lainsäädäntökehyksen, 
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ja kehittää nykyisiä järjestelmiä, kuten 
EU:n toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden;

joka perustuu nykyisiin järjestelmiin, 
kuten EU:n toimintasuunnitelmaan 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetukseen;

Or. en

Tarkistus 96
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen, joka kokoaa yhteen 
ja kehittää nykyisiä järjestelmiä, kuten 
EU:n toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden;

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen, johon sisältyvät 
hiljattain julkaistut Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Pellolta pöytään- ja 
biodiversiteettistrategiat ja joka kokoaa 
yhteen ja kehittää nykyisiä järjestelmiä, 
kuten EU:n toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden, muun muassa 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
ja erityisesti naisten oikeuksien sekä 
ympäristö- ja ihmisoikeuksien 
puolustajien, osallistumisoikeuden;

Or. en

Tarkistus 97
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen, joka kokoaa yhteen 
ja kehittää nykyisiä järjestelmiä, kuten 
EU:n toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden;

7. kehottaa luomaan johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen, joka kokoaa yhteen 
ja kehittää nykyisiä järjestelmiä, kuten 
EU:n toimintasuunnitelman 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta sekä unionin puutavara-
asetuksen, jotka takaavat asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden osallistumisoikeuden; 
kehottaa parantamaan 
metsälainsäädäntöä sekä puuta ja 
puutuotteita koskevia vientisäännöksiä;

Or. de

Tarkistus 98
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa laatimaan 
kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, 
jossa unioni tukee suoraan 
paikallisviranomaisia viherryttämistä, 
metsittämistä ja kestävää metsätaloutta 
koskevissa käytännöissä; katsoo 
erityisesti, että köyhyydestä johtuvaan 
puutavaran käyttöön 
lämmityspolttoaineena on puututtava 
muun muassa rahoittamalla puhtaita 
vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 99
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
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7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii johdonmukaisuutta ja 
yhdenmukaisuutta unionin sisäisten ja 
ulkoisten toimien välillä; kehottaa 
panemaan puutavara-asetuksen ja 
luontodirektiivit tehokkaasti täytäntöön 
kaikkialla unionissa, myös oikea-
aikaisten rikkomusmenettelyjen avulla;

Or. en

Tarkistus 100
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
Euroopan ympäristökeskuksen raportin 
”The European environment – state and 
outlook 2020” varoitettiin myös siitä, että 
EU ei saavuta useimpia itse vuodelle 2020 
asettamistaan ympäristötavoitteista, ja 
korostettiin erityisesti, että Euroopan 
metsiin kohdistuu edelleen monia 
ihmisestä johtuvia paineita, joita ovat 
suuriin hakkuisiin perustuva liian 
intensiivinen metsänhoito, saasteet, 
ilmastonmuutos ja haitalliset vieraslajit;

Or. en

Tarkistus 101
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. korostaa, että unionilla on 
toimivalta, velvollisuus ja tarvittavat 
varat, jotta se voi suojella Euroopan 
metsiä osana maailman metsiä; kehottaa 
siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sekä Euroopan että 
maailman metsien ja muiden luonnon 
ekosysteemien suojelemiseksi ja 
ennallistamiseksi toteutetaan 
kunnianhimoisia toimia, sekä 
sisällyttämään tämän tavoitetason 
johdonmukaisesti uusiin metsiä ja 
luonnon monimuotoisuutta koskeviin 
unionin strategioihin;

Or. en

Tarkistus 102
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa käyttämään puuta 
kestävästi, kaskadikäyttö mukaan lukien, 
ja kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että 
puun polttaminen polttoaineena voisi olla 
järkevää ilmastonsuojelun ja hiilinielun 
sekä resurssien käytön kannalta 
kiertotaloudessa;

Or. en

Tarkistus 103
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia 
että voimistaa niitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia 
että voimistaa niitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 105
Anne Sander

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia 
että voimistaa niitä;

8. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön uusiutuvia energialähteitä 
koskevan tarkistetun direktiivin (RED II), 
mukaan lukien bioenergiaa koskevat 
kestävyyskriteerit;
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Or. fr

Tarkistus 106
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia 
että voimistaa niitä;

8. korostaa, että raaka-aineiden 
käytön kestävyyttä unionissa voitaisiin 
parantaa huomattavasti toteuttamalla 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
biokiertotaloutta ja vähennetään siten 
riippuvuutta metsäkadon riskiä lisäävästä 
tuonnista;

Or. en

Tarkistus 107
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia 
että voimistaa niitä;

8. panee merkille, että kulutuksen 
kestävyyttä on parannettava EU:ssa;

Or. es

Tarkistus 108
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
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8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että 
voimistaa niitä;

8. panee merkille, että kulutus EU:ssa 
voi olla kestävää pitkällä aikavälillä vain, 
jos strateginen tuotanto siirretään 
muualle, ja että esimerkiksi uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin (RED 
II) sisältämät kestävyyskriteerit ovat 
puutteelliset, mikä sekä aiheuttaa 
maankäytön muutoksia että voimistaa niitä;

Or. fr

Tarkistus 109
Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että 
voimistaa niitä;

8. panee merkille, että fossiilisten 
raaka-aineiden kulutus on unionissa 
kestämättömällä tasolla ja että esimerkiksi 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, koska 
näissä kriteereissä ei oteta huomioon 
fossiilisia raaka-aineita, mikä aiheuttaa 
maankäytön muutoksia ja voimistaa niitä;

Or. en

Tarkistus 110
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 8. panee merkille, että kulutus on 
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EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että 
voimistaa niitä;

unionissa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, ja 
tämän vuoksi puubiomassan käyttö 
unionissa energiantuotantoon edistää 
suoria ja epäsuoria maankäytön 
muutoksia (ILUC), muun muassa 
metsäkatoa, ja voimistaa niitä;

Or. en

Tarkistus 111
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että kulutus on 
EU:ssa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että 
voimistaa niitä;

8. panee merkille, että kulutus on 
unionissa kestämättömällä tasolla ja että 
esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II) sisältämät 
kestävyyskriteerit ovat puutteelliset, mikä 
sekä aiheuttaa maankäytön muutoksia että 
voimistaa niitä; korostaa, että unionin 
rahoitusmekanismilla olisi edistettävä 
kestävää metsätaloutta ja maankäyttöä;

Or. en

Tarkistus 112
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Herbert 
Dorfmann

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tarkistetun uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin (RED 



AM\1206186FI.docx 57/68 PE652.511v01-00

FI

II), myös bioenergiaa koskevat 
kestävyyskriteerit;

Or. en

Tarkistus 113
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että puun käytön 
lisääminen biopolttoaineiden ja 
bioenergian tuotannossa kohdistaa 
paineita Euroopan ja maailman metsiin, 
kun otetaan huomioon uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
kasvava kysyntä;

Or. en

Tarkistus 114
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan vuoteen 2021 mennessä 
uudelleen komission asetuksen (EU) 
2019/8071 a asiaankuuluvia näkökohtia ja 
tarkistamaan kyseistä asetusta ilman 
aiheetonta viivytystä tieteellisen tiedon 
perusteella ja ennalta varautumisen 
periaatetta noudattaen, jotta varmistetaan 
vaiheittainen luopuminen kaikista suuren 
ILUC-riskin biopolttoaineista, kuten 
soijasta, ja se, että unioni täyttää 
maailmanlaajuisen sitoumuksensa 
pysäyttää maailmanlaajuinen biologisen 
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monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntää kehitys myönteiseksi;
_________________
1 a Komission delegoitu asetus (EU) 
2019/807, annettu 13 päivänä 
maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 
täydentämisestä siltä osin kuin on kyse 
suurta epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskiä aiheuttavien raaka-aineiden, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
paljon hiiltä sitovalle maalle, 
määrittelemisestä sekä vähäistä 
epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä 
aiheuttavien biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
sertifioinnista (EUVL L 133, 21.5.2019, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 115
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota arvioimaan 
kriittisesti puupolttoaineiden kestävää 
tuotantoa ja käyttöä koskevia 
toimenpiteitä, kun otetaan huomioon 
muun muassa puupellettien tuonnin suuri 
määrä unioniin, jota kannustetaan 
vääristyneesti uusiutuvaa energiaa 
koskevan direktiivin mukaisilla 
puutteellisilla kirjanpitosäännöillä ja 
EU:n päästökauppajärjestelmällä, sekä 
puuttumaan riskeihin, joita tällainen 
tuonti aiheuttaa kolmansien maiden 
metsille;

Or. en
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Tarkistus 116
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan täysimääräisesti 
huomioon ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineiden lisääntyneen käytön 
vaikutukset maankäytön muutoksiin ja 
metsäkatoon; kehottaa siksi komissiota 
uudistamaan perusteellisesti unionin 
bioenergiapolitiikkaa tarkistamalla 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 117
Anja Hazekamp

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
toimet metsäkadon torjumista edistäviin 
kannustimiin puuttumalla metsäkadon 
ympäristöä koskeviin, sosiaalisiin ja 
ihmisoikeusvaikutuksiin, jotta voidaan 
toteuttaa pitkän aikavälin visio 
ilmastoneutraalista taloudesta;

Or. en

Tarkistus 118
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria 
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Noichl

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa metsäkadon, metsien 
tilan heikkenemisen ja maailman 
metsäpeitteen muutosten 
seurantajärjestelmän merkitystä; kehottaa 
lisäämään Copernicus-
satelliittijärjestelmän käyttöä metsien 
seurannassa;

Or. en

Tarkistus 119
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, Marc 
Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa vahvistamaan unionin 
roolia paikallisten viranomaisten 
tukemisessa voimassa olevien 
metsiensuojelusääntöjen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Tarkistus 120
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pyytää komissiota seuraamaan 
varhaisvaroitusmekanismeja käyttöön 

9. pyytää komissiota käyttämään 
esimerkiksi Copernicus-
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ottamalla maastopalojen, metsävahinkojen 
ja ekosysteemien muuttamisen syitä sekä 
niihin liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia sekä 
ryhtymään toimiin niiden torjumiseksi.

satelliittijärjestelmää maastopalojen, 
metsävahinkojen ja ekosysteemien 
muuttamisen seurantaan 
maailmanlaajuisesti (unionissa ja sen 
ulkopuolella) ja täydentämään sitä muilla 
seurantakeinoilla, joilla voidaan seurata 
niihin liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia, sekä 
ryhtymään oikea-aikaisiin ja 
asianmukaisiin toimiin niiden torjumiseksi 
muun muassa puuttumalla niiden syihin; 
kehottaa luomaan 
varhaisvaroitusmekanismeja, joilla 
ilmoitetaan viranomaisille, yrityksille, 
myös kolmansien osapuolten 
järjestelmille, ja kuluttajille hyödykkeistä, 
jotka ovat peräisin alueilta, joilla on 
ekosysteemin muuntamisen riski, ja 
alueilta, joilla ihmisoikeuksia on 
loukattu;

Or. en

Tarkistus 121
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pyytää komissiota seuraamaan 
varhaisvaroitusmekanismeja käyttöön 
ottamalla maastopalojen, metsävahinkojen 
ja ekosysteemien muuttamisen syitä sekä 
niihin liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia sekä 
ryhtymään toimiin niiden torjumiseksi.

9. pyytää komissiota seuraamaan 
maastopalojen, metsävahinkojen ja 
ekosysteemien muuttamisen syitä sekä 
niihin liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia ja 
auttamaan näiden ongelmien 
ratkaisemisessa tehostamalla 
vuoropuhelua ja tietojen jakamista 
kyseisten kolmansien maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 122
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Daniel Buda

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pyytää komissiota seuraamaan 
varhaisvaroitusmekanismeja käyttöön 
ottamalla maastopalojen, metsävahinkojen 
ja ekosysteemien muuttamisen syitä sekä 
niihin liittyviä ihmisoikeuksien ja 
maanomistusoikeuden loukkauksia sekä 
ryhtymään toimiin niiden torjumiseksi.

9. pyytää komissiota seuraamaan 
varhaisvaroitusmekanismeja käyttöön 
ottamalla maastopalojen, metsävahinkojen, 
maanvyörymien ja ekosysteemien 
muuttamisen syitä sekä niihin liittyviä 
ihmisoikeuksien ja maanomistusoikeuden 
loukkauksia sekä ryhtymään toimiin niiden 
torjumiseksi.

Or. ro

Tarkistus 123
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota perustamaan 
satelliittitietoihin perustuvan yhteisen ja 
maksuttoman metsien 
seurantajärjestelmän, jonka avulla 
jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät sekä 
kansalaiset voivat reaaliaikaisesti kirjata 
laittomia tai luvattomia hakkuita 
erityisesti suojelualueilla ja seurata 
metsäpeitteen tilaa;

Or. en

Tarkistus 124
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota perustamaan 
satelliittitietoihin perustuvan yhteisen ja 
maksuttoman metsien 
seurantajärjestelmän, jonka avulla 
jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät sekä 
kansalaiset voivat reaaliaikaisesti kirjata 
laittomia tai luvattomia hakkuita 
erityisesti suojelualueilla ja seurata 
metsäpeitteen tilaa;

Or. en

Tarkistus 125
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa kestävän metsätalouden 
sekä jatkuvien metsitys- ja 
uudelleenmetsitysohjelmien avulla 
unionissa ja kolmansissa maissa 
annettavan koulutuksen merkitystä 
olennaisena tekijänä luonnon 
monimuotoisuuden sekä 
metsänomistajien ja peltometsätaloutta 
harjoittavien viljelijöiden tulojen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 126
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa 
peltometsätalousjärjestelmien roolia, jotka 



PE652.511v01-00 64/68 AM\1206186FI.docx

FI

määritellään maankäyttöjärjestelmiksi, 
joissa kasvatetaan puita ja viljellään 
maata samalla maalla, ja jotka lisäävät 
kokonaistuottavuutta, tuottavat enemmän 
biomassaa, ylläpitävät ja parantavat 
maaperää, rajoittavat metsäpalojen 
leviämistä ja tarjoavat useita arvokkaita 
ekosysteemipalveluja;

Or. en

Tarkistus 127
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa EU:ta edistämään 
metsäkatoa aiheuttamattomia 
toimitusketjuja sekä parempaa 
arvonlisäystä, jossa otetaan huomioon 
ihmis-, työ-, maa- ja käyttöoikeudet sekä 
elintarviketurva ja kohtuulliset tulot;

Or. de

Tarkistus 128
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. muistuttaa, että metsillä on suuri 
merkitys maailman elintarviketurvalle ja 
että ne ovat monille pienviljelijöille yksi 
tärkeimmistä tulonlähteistä; korostaa, että 
metsien suojelua ja uudelleen istuttamista 
koskevat toimenpiteet johtavat ihmisten 
elinolojen paranemiseen maaseudulla;

Or. de
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Tarkistus 129
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. muistuttaa, että maatilanhoidon 
kestävä tehostaminen ja 
suunnitelmallinen maankäyttö ovat 
välttämättömiä monilla pientiloilla;

Or. de

Tarkistus 130
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa myöntämään vankkaa 
taloudellista tukea ja kannustinohjelmia 
toimenpiteille, joilla pyritään 
metsittämään rappeutuneita metsäalueita 
ja viljelyyn soveltumatonta maata;

Or. ro

Tarkistus 131
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota arvioimaan ja 
julkistamaan puuteollisuuden alojen ja 
organisaatioiden metsäkatoa koskevan 
jalanjäljen, jotta voidaan lisätä 
kansainvälisten toimitusketjujen 
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avoimuutta ja niitä koskevaa ymmärrystä 
sekä edistää kestävien 
puunkäyttöratkaisujen käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 132
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota arvioimaan ja 
julkistamaan puuteollisuuden alojen ja 
organisaatioiden metsäkatoa koskevan 
jalanjäljen, jotta voidaan lisätä 
kansainvälisten toimitusketjujen 
avoimuutta ja niitä koskevaa ymmärrystä 
sekä edistää kestävien 
puunkäyttöratkaisujen käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 133
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. kehottaa unionia perustamaan 
yhteisen puutavaran 
huutokauppajärjestelmän, jotta 
varmistetaan puun kestävä käyttö sekä 
estetään puun polkumyyntiin perustuvien 
kahdenvälisten sopimusten yleistyminen 
ja hakkuiden lisääntyminen; toteaa, että 
näin olisi myös mahdollista jäljittää, mistä 
raaka-aineet ovat peräisin ja sisällyttää 
hintaan ilmastoa ja luonnon 
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monimuotoisuutta koskevat huolenaiheet;

Or. en

Tarkistus 134
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. kehottaa unionia perustamaan 
yhteisen puutavaran 
huutokauppajärjestelmän, jotta 
varmistetaan puun kestävä käyttö sekä 
estetään puun polkumyyntiin perustuvien 
kahdenvälisten sopimusten yleistyminen 
ja hakkuiden lisääntyminen; toteaa, että 
näin olisi myös mahdollista jäljittää, mistä 
raaka-aineet ovat peräisin ja sisällyttää 
hintaan ilmastoa ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevat huolenaiheet;

Or. en

Tarkistus 135
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. pitää ”metsäkadon ja 
ekosysteemien tilan heikkenemisen 
pysäyttämiseen” perustuvan 
toimitusketjun käsitteen yhtenäistä 
määritelmää keskeisenä, jotta voidaan 
puuttua metsäkatoa edistävien 
hyödykkeiden ongelmaan, metsien tilan 
heikkenemiseen sekä muiden luonnon 
ekosysteemien muuntumiseen ja tilan 
heikkenemiseen; kehottaa komissiota 
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ehdottamaan tällaista oikeudellisesti 
sitovaa määritelmää; katsoo, että 
komission olisi keskityttävä ensisijaisesti 
tärkeimpiin metsäkadon aiheuttajiin, joita 
ovat palmuöljy, soija, naudanliha, maissi, 
kumi, kaakao, paperi ja polttopuu; 
painottaa, että tässä yhteydessä komission 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
asiaan liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin 
sekä alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksiin;

Or. en


