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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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

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

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

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

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

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

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

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


