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Tarkistus 1
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. korostaa, että tulevan 
eurooppalaisen metsästrategian on oltava 
täysin Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ja EU:n kunnianhimoisen 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian mukainen;  mukautuu 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
päätökseen1 a ja näkemykseen, että 
metsien ekosysteemit ovat olennainen osa 
EU:n luonnonperintöä, josta päättäminen 
kuuluu EU:n toimivaltaan, ja kunnioittaa 
siten sekä jäsenvaltioiden että Euroopan 
unionin toimivaltaa; toteaa, että monilla 
unionin politiikkatoimilla on metsiin ja 
metsäalaan kohdistuvia vaikutuksia, mikä 
edellyttää johdonmukaisuutta ja entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

_________________
1 a Tuomioistuimen tuomio 25. helmikuuta 
1999. Euroopan parlamentti vastaan 
Euroopan unionin neuvosto. Yhdistetyt 
asiat C-164/97 ja C-165/97, 
ECLI:EU:C:1999:99

Or. en

Tarkistus 2
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa, koska metsäpolitiikka 
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monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaan; toteaa kuitenkin, että monilla 
unionin politiikkatoimilla on metsiin ja 
metsäalaan kohdistuvia vaikutuksia, mikä 
edellyttää entistä tiiviimpää eri alojen 
välistä koordinointia; toteaa, että 
johdonmukainen ja vakaa sääntely-
ympäristö on ennakkoedellytys sille, että 
saadaan edistettyä metsäalan innovointia 
ja alaan tehtäviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 3
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on ollut 
metsiin ja metsäalaan kielteisiä 
vaikutuksia, kuten väestökadon 
kiihtyminen monilla alueilla; katsoo, että 
metsiä on suojeltava muiden politiikkojen, 
kuten maatalous-, teollisuus- ja 
kauppapolitiikan sekä maaseudun 
kehittämispolitiikan, avulla sekä 
purkamalla kotimaisille julkisille 
investoinneille asetettuja rajoituksia;

Or. pt

Tarkistus 4
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. pitää myönteisenä komission 
päätöstä uuden metsästrategian 
laatimisesta EU:lle vuoden 2030 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian pohjalta; toteaa, että lukuisat 
EU:n nykyiset toimintapolitiikat liittyvät 
metsiin ja metsäalaan, minkä vuoksi ne 
edellyttävät entistä tiiviimpää eri alojen 
välisten toimien lähentämistä ilmaston, 
biologisen monimuotoisuuden, metsän, 
maatalouden ja kaupan aloilla;

Or. en

Tarkistus 5
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. korostaa, että metsän ekosysteemi 
on osa Euroopan kulttuuriperintöä, joka 
kuuluu EU:n toimivaltaan ja että monilla 
unionin politiikkatoimilla on metsiin ja 
metsäalaan kohdistuvia vaikutuksia; 
korostaa siksi, että on elintärkeää 
harjoittaa entistä tiiviimpää eri alojen 
välistä koordinointia ja asiaankuuluvien 
politiikkojen voimakkaampaa 
lähentämistä niin EU:n tasolla kuin 
jäsenvaltioidenkin kesken;

Or. it

Tarkistus 6
Markus Buchheit

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
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oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia;

Or. de

Tarkistus 7
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; tähdentää, että 
metsäpolitiikka kuuluu ensi sijassa 
kansalliseen toimivaltaan; toteaa 
kuitenkin, että monilla unionin 
politiikkatoimilla on metsiin ja metsäalaan 
kohdistuvia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 8
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, ettei unionin yhteisellä 
metsäpolitiikalla ole erityistä 
oikeusperustaa; toteaa kuitenkin, että 
monilla unionin politiikkatoimilla on 
metsiin ja metsäalaan kohdistuvia 
vaikutuksia, mikä edellyttää entistä 
tiiviimpää eri alojen välistä koordinointia;

1. korostaa, että vaikka 
metsäpolitiikka kuuluukin ensisijaisesti 
kansalliseen toimivaltaan, monilla unionin 
politiikkatoimilla on metsiin ja metsäalaan 
kohdistuvia vaikutuksia, mikä edellyttää 
entistä tiiviimpää eri alojen välistä 
koordinointia perussopimuksen 191 
artiklan mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 9
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa niiltä osin kuin se 
koskee EU:n uuden metsästrategian 
keskeisiä tavoitteita erityisesti metsien 
ennallistamisen, säilyttämisen ja suojelun 
suhteen, jotta mahdollistetaan metsien 
istuttaminen, jossa etusijalle asetetaan 
erilaisia puulajeja eri puolilla Eurooppaa 
riippuen kyseisten lajien soveltuvuudesta 
paikalliseen luontoon, autetaan 
lisäämään hiilidioksidin varastoitumista 
puihin ja maaperään ja vähennetään 
metsäpalojen määrää ja laajuutta;

Or. en

Tarkistus 10
Tomas Tobé

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
aloitetta uuden eurooppalaisen 
metsästrategian ehdottamisesta vuoden 
2020 jälkeiselle ajalle; korostaa kuitenkin, 
että uudessa strategiassa on noudatettava 
täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja 
vastaavasti omaksuttava alhaalta ylöspäin 
-lähestymistapa ja rakennettava 
kansallisen ja alakohtaisen 
asiantuntemuksen sekä menettelyjä 
koskevan paikallistuntemuksen varaan;

Or. en
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Tarkistus 11
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että alan tietojen 
mukaan metsäalan jatketut arvoketjut 
metsänhoidosta paperiteollisuuteen ovat 
auttaneet luomaan lähes neljä miljoonaa 
työpaikkaa, mikä tarkoittaa noin 
kahdeksaa prosenttia EU:n luomasta 
lisäarvosta valmistusteollisuuteen;

Or. it

Tarkistus 12
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
päätöstä uudesta metsästrategiasta, mutta 
korostaa kuitenkin, että metsästrategiassa 
on noudatettava täysimääräisesti 
toissijaisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 13
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa tarvetta 
kokonaisvaltaiselle ja johdonmukaiselle 
metsästrategialle, jolla tehostetaan ja 
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hyödynnetään metsien ja EU:n metsäalan 
monitoimintaista luonnetta;

Or. en

Tarkistus 14
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää erityisen tärkeänä, että uusi 
metsästrategia perustuu kolmeen kestävän 
kehityksen pilariin: ympäristöön liittyvä, 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys;

Or. en

Tarkistus 15
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
biokaasulla ja biopolttoaineella, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus voisi auttaa 
korvaamaan paljon hiilidioksidia 
tuottavia raaka-aineita puunjalostuksesta 
saatavilla vaihtoehdoilla; korostaa 
kuitenkin tähän olennaisesti sisältyviä 
kompromisseja, sillä metsästä saatavat 
vaihtoehdot ja puutavaran kysynnän 
kasvu voivat johtaa ongelmiin, kuten 
metsäkatoon, maananastukseen ja 
luontotyyppien vaurioitumiseen, mikä 
vaikuttaa myös metsien kykyyn sitoa 
hiiltä; toteaa, että ainoastaan edistämällä 
aidosti uusiutuvia energialähteitä voimme 
voittaa tämän ristiriidan, jota pitäisi 
käsitellä komission ehdottamassa 
tulevassa strategiassa;
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Or. it

Tarkistus 16
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus voi auttaa 
vähentämään hiilen käyttöä Euroopassa, 
kun paljon hiilidioksidia tuottavia raaka-
aineita ja fossiilisia polttoaineita korvataan 
metsistä saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
kestävästi tuotetulla biokaasulla ja 
biopolttoaineella, mikä auttaa näin Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa; ymmärtää kuitenkin, että 
puun kysynnän lisääntyminen aiheuttaa 
haasteita, kuten villieläinten kriittisen 
tärkeiden elinympäristöjen tilan 
heikkenemistä ja metsiin sitoutuneen 
hiilen vähenemistä, ja kehottaa 
komissiota puuttumaan näihin 
asianmukaisesti tulevassa strategiassa 
samalla kun helpotetaan 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 17
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus voi auttaa 
korvaamaan paljon hiilidioksidia tuottavia 
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hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
biokaasulla ja biopolttoaineella, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa;

raaka-aineita metsistä saatavilla 
vaihtoehdoilla; tunnustaa kuitenkin 
haasteet ja kompromissit, jotka johtuvat 
materiaaleihin, energiaan ja biotalouteen 
tarvittavan puun lisääntyvästä 
kysynnästä, joka on ristiriidassa 
kestäväksi arvioidun hakkuiden tason 
kanssa, kun otetaan huomioon metsässä 
olevan biomassan saatavuus; kehottaa 
komissiota vastaamaan näihin haasteisiin 
asiaankuuluvalla tavalla uuden 
metsästrategian valmisteluissa;

Or. en

Tarkistus 18
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa; toteaa silti, että kyseiset 
metsistä saatavat vaihtoehdot eivät ole 
ympäristövaikutuksiltaan neutraaleja ja 
että niillä on vaikutuksia ilmanlaatuun ja 
kansalaisten terveyteen;

Or. it

Tarkistus 19
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
biokaasulla ja biopolttoaineella, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita, kuten 
terästä, korvataan tehokkailla ja kestävillä 
metsistä saatavilla vaihtoehdoilla, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa 
sellaisen uudelleenmetsittämisen 
merkitystä, jossa eri lajikkeita istuttamalla 
kunnioitetaan paikallisia ekosysteemejä, 
kun otetaan huomioon, että 42 prosenttia 
Euroopan puulajeista on vaarassa kuolla 
sukupuuttoon;

Or. fr

Tarkistus 20
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa 
vähentämään hiilen käyttöä Euroopassa, 
kun paljon hiilidioksidia tuottavia raaka-
aineita ja fossiilisia polttoaineita korvataan 
metsistä saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
biokaasulla ja biopolttoaineella, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa;

2. tähdentää, että unionin 
puunjalostusteollisuus ei auta korvaamaan 
paljon hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita 
ja fossiilisia polttoaineita metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, vaan 
biopolttoaineiden valmistus, jalostus ja 
kuljetus aiheuttaa päin vastoin 
huomattavia hiilipäästöjä ilmakehään;  
painottaa lisäksi, että biopolttoaineita 
tuotetaan metsien kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 21
Miapetra Kumpula-Natri
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita, 
tuotteita ja fossiilisia polttoaineita 
korvataan metsistä saatavilla uusiutuvilla 
vaihtoehdoilla, kuten tekstiileillä, 
kemikaaleilla, rakennus- ja 
pakkausmateriaaleilla sekä biokaasulla ja 
biopolttoaineella, mikä auttaa näin Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 22
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus voi auttaa 
Eurooppaa irtautumaan hiilestä 
korvaamalla paljon hiilidioksidia tuottavia 
raaka-aineita ja fossiilisia energialähteitä 
metsistä saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
rakennusmateriaaleilla, uusilla 
innovatiivisilla kemikaaleilla, muoveilla 
ja tekstiileillä, biokaasulla ja 
biopolttoaineella, ja auttaa näin Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 23
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Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa 
vähentämään hiilen käyttöä Euroopassa, 
kun paljon hiilidioksidia tuottavia raaka-
aineita ja fossiilisia polttoaineita korvataan 
metsistä saatavilla vaihtoehdoilla, kuten 
biokaasulla ja biopolttoaineella, mikä 
auttaa näin Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuuden olisi edistettävä 
hiilestä irtautumista korvaamalla paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla 
vaihtoehdoilla, ja oltava siten keskeisessä 
asemassa ekologisen tasapainon 
tavoittelussa;

Or. pt

Tarkistus 24
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla vaihtoehdoilla, kuten biokaasulla 
ja biopolttoaineella, mikä auttaa näin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

2. toteaa, että unionin 
puunjalostusteollisuus auttaa vähentämään 
hiilen käyttöä Euroopassa, kun paljon 
hiilidioksidia tuottavia raaka-aineita ja 
fossiilisia polttoaineita korvataan metsistä 
saatavilla kestävillä vaihtoehdoilla, kuten 
biopohjaisilla tuotteilla, biokaasulla ja 
biopolttoaineella, mikä auttaa näin Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 25
Tomas Tobé

Lausuntoluonnos



AM\1201856FI.docx 15/56 PE648.616v01-00

FI

2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa kestävän ja aktiivisen 
metsänhoidon olennaista roolia 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä ja EU:n 
biologisessa kiertotaloudessa; toteaa 
erityisesti, että hoidetuilla metsillä on 
erinomaiset valmiudet hiilidioksidin 
sitomiseen ja puunjalostuksesta saatavilla 
tuotteilla on mahdollisuus korvata 
fossiilisia polttoaineita; toteaa tässä 
yhteydessä, että strategialla olisi tuettava 
innovointia koko arvoketjun varrella, 
myös helpottamalla parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja tarjoamalla 
kilpailukykyinen sääntely-ympäristö;

Or. en

Tarkistus 26
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että puun energiatuotto 
on varsin huono ja fossiilisten 
polttoaineiden korvaaminen puulla lisää 
hiilidioksidipäästöjä; toteaa näin ollen, 
että se ei ole asianmukainen keino torjua 
maailmanlaajuista ilmaston 
lämpenemistä tehokkaasti; panee 
merkille, että ainoastaan jätteen 
prosessointi pelleteiksi voi olla osa 
myönteiseen vaikutukseen pyrkivää 
politiikkaa kiertotalouden mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 27
François Alfonsi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että 
puunjalostusteollisuuden tuotteiden 
korvausvaikutuksella ei mitenkään voida 
korvata sellaisten iki- ja aarniometsien 
häviämistä, jotka on todettu 
korvaamattomiksi ja joita olisi suojeltava 
oikeudellisilla ja kannustavilla välineillä;

Or. en

Tarkistus 28
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että kestävä ja 
aktiivinen metsänhoito auttaa osaltaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen mukautumisessa, parantaa 
energiaturvallisuutta, synnyttää 
työpaikkoja kaikkialle metsäperustaisen 
arvoketjun varrelle ja edistää 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 29
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. ilmaisee huolensa laittomista 
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hakkuista EU:ssa; toteaa, että lähes 
kaikki vanhat ikimetsät ovat hävinneet; 
toteaa, että metsät ovat vaarassa, mutta 
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 
kohdistuneen ahdistelun lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 30
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa Euroopan unionia 
tunnustamaan metsät yhteisiksi 
resursseiksi, lisäämään 
metsänhoitopalveluja ja parantamaan 
metsätyöntekijöiden ja metsurien työoloja;

Or. fr

Tarkistus 31
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. pitää kestäviä 
metsänhoitokäytäntöjä erityisen tärkeinä 
hiilen sitoutumisen ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
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kannalta; painottaa lisäksi niiden hyötyjä 
ilman ja veden laadulle ja vesihuollolle, 
minkä lisäksi ne vähentävät maaperän 
eroosion ja tulvien (ja siten 
luonnonkatastrofien) riskiä hyödyttäen 
näin paikallisia yhteisöjä ja viljelijöitä;

Or. fr

Tarkistus 32
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että 
puunjalostusteollisuuden on hoidettava 
oma osuutensa perusraaka-aineensa 
suojelemiseksi; korostaa, että 10 
prosenttia EU:n pinta-alasta olisi sopivaa 
metsien istuttamiseen, jolloin olisi 
mahdollista lisätä hiilinielujen 
kapasiteettia, jos istutukseen käytetään 
paikallisiin ekosysteemeihin sopeutuneita 
lajikkeita; toistaa komissiolle esittämänsä 
pyynnön hyväksyä unionille ja 
jäsenvaltioille oikeudellisesti sitovia 
tavoitteita, jotta vähintään 30 prosenttia 
maa- ja meripinta-alasta suojeltaisiin ja 
vähintään 30 prosenttia vahingoittuneista 
ekosysteemeistä ennallistettaisiin vuoteen 
2030 mennessä1 a;
_________________
1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
16. tammikuuta 2020 
biodiversiteettisopimuksen 
sopimuspuolten konferenssin 15. 
kokouksesta (COP15) (2019/2824(RSP)), 
10 kohta.

Or. fr

Tarkistus 33
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Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. tähdentää, että tehometsänhoito ei 
sovi yhteen unionin tavoitteiden kanssa, 
etenkään ilmastokriisiin, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliuteen 
liittyvien tavoitteiden kanssa; kehottaa 
siksi luomaan tiukat rajat avohakkuille yli 
puolen hehtaarin metsissä; painottaa 
avohakkuiden katastrofaalisia 
vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen ja maaperän 
tiivistymiseen sekä alueiden 
houkuttelevuuteen asuinalueina ja 
matkailukohteina; kehottaa siirtymään 
kohti metsänhoitoa, joka perustuu 
metsien luontaiseen uudistumiseen mutta 
jossa on mukana jonkin verran 
puunkorjuumenetelmien tuomaa 
harkittua konevoimaa;

Or. fr

Tarkistus 34
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. korostaa, että metsien liialliset 
hakkuut ovat aiheuttaneet monien lajien 
häviämisen; kiinnittää huomiota 
eurooppalaiseen FunDivEUROPE-
yhteistyöhankkeeseen, jossa 29 
tutkijaryhmää käsittelee kuudessa 
Euroopan maassa sijaitsevista yli 200:sta 
näytteenottopaikasta saatuja metsätietoja, 
ja muihin vastaaviin tutkimuksiin; 
korostaa näiden tutkimusten osoittavan, 
että suuntaus kohti bioottista 
yhdenmukaisuutta vahingoittaa metsien 
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kykyä tarjota useita ekosysteemihyötyjä; 
korostaa, että tutkimuksissa suositellaan 
vieraslajien leviämisen estämistä ja 
puulajien lukumäärän lisäämistä 
istutusmetsissä, jotta edistettäisiin metsien 
monikäyttöisyyttä, jolloin olisi mahdollista 
ottaa huomioon kolmenlaiset 
vaatimukset: ympäristöä koskevat, 
taloudelliset ja sosiaaliset;

Or. fr

Tarkistus 35
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä, 
uuteen käyttötarkoitukseen muutettuja 
(upcycled)1 a ja biopohjaisia tuotteita 
julkisten hankintojen ja investointituen 
avulla; kehottaa Euroopan unionia 
varmistamaan, että eloperäinen 
materiaali, kuten kaikki puujäte, palaa 
arvoketjuun, edistämällä ekologista 
suunnittelua, lisäämällä 
kierrätystavoitteita ja edistämällä puuta 
sisältävien uusioraaka-aineiden käyttöä 
tuotteisiin ennen niiden mahdollista 
polttamista elinkaaren lopulla;
_________________
1 a prosessi, jossa sivutuotteita, 
jätemateriaalia tai käyttökelvottomia tai 
tarpeettomia tuotteita muunnetaan 
uusiksi materiaaleiksi tai tuotteiksi, jotka 
ovat laadultaan tai ympäristön kannalta 
parempia

Or. xm
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Tarkistus 36
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. panee merkille biologisesti 
monimuotoisten metsien, kestävän 
metsäalan ja biologisen kiertotalouden 
tärkeän roolin Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan kierrätettäviä ja kestävän 
kehityksen mukaisia biopohjaisia tuotteita, 
jotka on tuotettu luonnonvarojen 
saatavuuden asettamien rajojen ja 
metsien hiilinielujen suojelutavoitteen 
mukaisesti, julkisten hankintojen ja 
investointituen avulla;

Or. en

Tarkistus 37
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. toteaa, että kestävä 
puunjalostusteollisuus on tärkeä biologisen 
kiertotalouden kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan turvallisia, 
kestäviä ja kierrätettäviä, biopohjaisia 
tuotteita julkisten hankintojen ja 
investointituen avulla; toteaa kuitenkin, 
että sen seurauksena tulisi olla metsien 
hiilinielujen lisääntyminen ei ainoastaan 
puiden vaan myös maaperän osalta ja että 
se saavutetaan parhaiten koskemattomien 
luonnonmetsien ja hoidetuissa metsissä 
tapahtuvan kestävän metsänhoidon 
avulla;



PE648.616v01-00 22/56 AM\1201856FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla; korostaa, että 
alan kehittämiseen tarvitaan ensisijaisesti 
pitkän aikavälin vakaita sääntelyoloja 
eikä lyhytkestoisia tukitoimia;

Or. en

Tarkistus 39
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
kierrätettäviä ja biopohjaisia tuotteita 
julkisten hankintojen ja investointituen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. korostaa Euroopan ja maailman 
metsäperinnön säilyttämisen ja 
biologiseen kiertotalouteen 
kannustamisen merkitystä; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä, 
kestäviä ja biopohjaisia tuotteita julkisten 
hankintojen ja investointituen avulla;

Or. it

Tarkistus 41
Markus Buchheit

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia eurooppalaisia tuotteita 
julkisten hankintojen ja investointituen 
avulla;

Or. de

Tarkistus 42
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten hankintojen 
ja investointituen avulla;
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Or. en

Tarkistus 43
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita julkisten 
hankintojen ja investointituen avulla;

3. toteaa, että puunjalostusteollisuus 
on biologisen kiertotalouden keskeinen 
liikkeelle paneva voima; ehdottaa 
perustamaan ohjelmia, joilla jäsenvaltioita 
autetaan ottamaan käyttöön politiikkoja, 
joilla edistetään kierrätettäviä ja 
biopohjaisia tuotteita;

Or. pt

Tarkistus 44
Tomas Tobé

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että vuosina 1990–2015 
EU:n metsäala kasvoi noin Kreikan 
kokoisen alueen verran sekä luonnollisen 
kasvun että metsityksen ansiosta; toteaa 
lisäksi, että metsäteollisuus työllistää yli 
kolme miljoonaa ihmistä ja että noin 
puolet kaikesta unionin alueella 
kulutetusta energiasta on peräisin puusta; 
ymmärtää tässä yhteydessä 
metsäteollisuuden myönteiset vaikutukset 
talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön 
ja katsoo, että metsästrategialla olisi 
elvytettävä lisäinvestointeja innovointiin 
ja tekniseen kehitykseen; 

Or. en
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Tarkistus 45
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee hoidettujen metsien suhteen 
merkille, että jos metsiä on hoidettu 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja 
lajien monimuotoisuutta ajatellen, ne 
pystyvät sopeutumaan paremmin 
ilmastovaikutuksiin, kuten tulipalojen, 
kuivuuden ja epätavallisten sääilmiöiden 
vaikutuksiin, ja ovat siksi tärkeä 
investointi tulevaisuutta varten niin 
yhteisöjen kuin luonnon mutta myös 
metsätalouden kannalta;

Or. en

Tarkistus 46
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että metsät ja metsäala 
myötävaikuttavat merkittävästi biologisen 
kiertotalouden kehitykseen EU:ssa, ja 
kestävästi hoidetuilla metsillä on 
ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 47
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että EU:n kyky valjastaa 
uusiutuvien biologisten resurssien 
mahdollisuudet ja näiden resurssien ja 
jätevirtojen muuttaminen lisäarvoa 
antaviksi tuotteiksi, kuten rehuksi, 
bioperustaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi, elintarvikkeiksi, 
paperimassaksi ja paperituotteiksi sekä 
osaksi kemian-, biotekniikka- ja 
energiateollisuutta tulee olemaan 
ratkaiseva tekijä EU:n muuttamisessa 
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 48
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia;

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että pitkäikäiset puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia; kehottaa 
jäsenvaltioita arvioimaan eri 
rakennustyyppien ympäristö- ja 
energiatehokkuuden, jotta voidaan 
selvittää ympäristön kannalta parhaat 
ratkaisut rakentamisessa ja korjauksissa; 
ehdottaa, että puun ja muun orgaanisen 
aineen (hamppu, olki) käytölle julkisissa 
rakennuksissa olisi asetettava 50 
prosentin tavoite vuoteen 2022 mennessä 
ja että puun käyttöä rakennusalalla olisi 
tuettava laajemmin; kehottaa komissiota 
sisällyttämään tätä koskevat suositukset 
vuoden lopulla käynnistettävään 
peruskorjaussuunnitelmaansa;

Or. fr
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Tarkistus 49
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia;

4. kehottaa panemaan täytäntöön 
EU:n biotalousstrategian; kannustaa 
käyttämään puuta ympäristöystävällisenä 
raaka-aineena; korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia ja luoda 
kasvihuonekaasujen korvausefekti; pitää 
tärkeänä, että metsäteollisuudelle riittää 
puuta raaka-aineeksi;

Or. en

Tarkistus 50
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia;

4. toteaa, että Euroopan metsävarat 
ovat lisääntymässä; kannustaa käyttämään 
puuta ympäristöystävällisenä raaka-
aineena; korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan tavan 
lisätä hiilen varastointia tuotteisiin ja 
edistää fossiilisten vaihtoehtojen 
korvaamista;

Or. en

Tarkistus 51
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
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4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan 
tavan lisätä hiilen varastointia;

4. korostaa, että on tarpeen asettaa 
etusijalle puun tehokkain käyttö 
ketjutusperiaatteen mukaisesti 
aloittamalla eniten lisäarvoa tuottavista 
käyttötarkoituksista eli rakentamisesta ja 
huonekalujen valmistuksesta, mikä 
mahdollistaa myös hiilen sitomisen 
pitkällä aikavälillä;  kehottaa olemaan 
lisäämättä lyhytikäisten puutuotteiden 
tuotantoa;

Or. en

Tarkistus 52
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa käyttämään puuta 
ympäristöystävällisenä raaka-aineena; 
korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen tarjoavat tehokkaan 
tavan lisätä hiilen varastointia;

4. kannustaa käyttämään puuta 
kestävästi ympäristöystävällisenä raaka-
aineena; korostaa, että puutuotteet ja 
puurakentaminen voivat tarjota tehokkaan 
tavan lisätä hiilen varastointia;

Or. en

Tarkistus 53
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että laittomia hakkuita 
tapahtuu ja että lähes kaikki vanhat 
ikimetsät ovat hävinneet; kehottaa 
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komissiota toimimaan molemmissa 
asioissa ja suojelemaan jäljellä olevia 
vanhoja ikimetsiä; pitää valitettavana, että 
metsien biologinen monimuotoisuus on 
vähentynyt, kuten todetaan kertomuksessa 
luonnon tilasta Euroopan unionissa 
2020;  kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan panemalla lintu- 
ja luontotyyppidirektiivit täytäntöön 
tämän suuntauksen kääntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että kestävään 
metsänhoitoon sisältyy kolme 
pääasiallista ilmastohyötyä: hiilidioksidin 
sitominen ja hiilen varastointi 
palautumiskykyisissä, kasvavissa 
metsissä, hiilen varastoituminen 
puutuotteisiin sekä uusiutuva ja 
ilmastoystävällinen raaka-aine, joka 
korvaa energiaintensiiviset materiaalit ja 
fossiiliset polttoaineet;

Or. en

Tarkistus 55
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee kiinnostuneena merkille, 
että vähemmän intensiiviset 
hakkuumenetelmät voisivat parantaa 
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metsien terveyttä ja palautumiskykyä 
ilman, että metsätalouden nykyisiä 
hakkuumääriä vähennetään, samalla kun 
metsiin varastoituneen hiilen määrä 
kasvaa1 a;
_________________
1 a Ks. uusi selvitys Ranskan 
metsästrategiasta:  'FRANCE’S FOREST 
STRATEGY: FIGHTING TO END THE 
CLIMATE CRISIS OR TO INCREASE 
LOGGING?', jossa osoitetaan, että 
Ranskan tapauksessa olisi parempi 
parantaa metsien terveyttä ja 
palautumiskykyä ilman nykyisten 
hakkuumäärien vähentämistä. Tämä 
voitaisiin saavuttaa vähemmän 
intensiivisillä hakkuumenetelmillä ja 
tehokkaammalla metsänsuojelulla. Se 
lisäisi Ranskan metsiin varastoituneen 
hiilen määrää vuoden 2017 noin 55 
hiilidioksidiekvivalenttitonnista lähes 80 
tonniin vuoteen 2050 
mennessä. https://www.fern.org/news-
resources/frances-forest-strategy-fighting-
to-end-the-climate-crisis-or-to-increase-
logging-2082/

Or. en

Tarkistus 56
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman kunnianhimoisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi on 
ratkaisevan tärkeää, että puun 
saatavuutta parannetaan metsäalan 
investointien houkuttelemiseksi EU:hun;

Or. en
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Tarkistus 57
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

Poistetaan.

_________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

Or. pt

Tarkistus 58
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon; vaatii kuitenkin, että 
puunkorjuuta energiakäyttöön ei voida 
tehdä metsien, ilmastonmuutoksen 
torjunnan tai muiden 
ympäristökysymysten kustannuksella eikä 
se saa kilpailla muiden paikallista 
taloudellista kehitystä koskevien 
puunkäyttötarkoitusten kanssa etenkään 
maaseutualueilla; kehottaa jäsenvaltioita 
pidättymään puun ja puunjalostusalan 
tuotteiden tuonnista energiatarkoituksiin; 
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kehottaa komissiota muuttamaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
direktiiviä (RED II) siten, että metsästä 
saatavan puun polttaminen ei olisi EU:n 
jäsenvaltioiden uusiutuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden mukaista, jolloin 
metsästä saatavan puun polttamiseen ei 
enää voisi saada tukia;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

Or. en

Tarkistus 59
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon; korostaa, että unionin 
lainsäädännön mukaan kaikista 
poltetuista puista vain 36 prosentin1 a on 
tuotettava energiaa, mikä merkitsee, että 
sähköntuotannon hyötysuhteelle asetetun 
alhaisen kynnysarvon vuoksi jokaisesta 
sadasta kaadetusta ja poltetusta puusta 64 
haaskataan1 b; kehottaa lopettamaan 
kaikki kannustimet ja tuet puun 
energiatuotannolle, joka ei missään 
tapauksessa ole kestävä käytäntö;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
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edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.
1 a Uusiutuvia energialähteitä koskeva 
direktiivi, 29 artiklan 11 kohdan c 
alakohta: c) sellaisten laitosten osalta, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 100 MW, 
sähkö on tuotettu soveltamalla tehokkaan 
yhteistuotannon teknologiaa tai sähkön 
erillistuotantolaitosten osalta 
saavuttamalla vähintään 36 prosentin 
sähköntuotannon nettohyötysuhde;  
Uusiutuvia energialähteitä koskeva 
direktiivi, 29 artiklan 11 kohdan c 
alakohta: c) sellaisten laitosten osalta, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 100 MW, 
sähkö on tuotettu soveltamalla tehokkaan 
yhteistuotannon teknologiaa tai sähkön 
erillistuotantolaitosten osalta 
saavuttamalla vähintään 36 prosentin 
sähköntuotannon nettohyötysuhde; 
1 b FERN:n tilannekatsaus: the shocking 
truth about EU forests...in numbers  
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fe
rn/Documents/2020/The_shocking_truth_
about_EU_forests_in_numbers.pdf;

Or. xm

Tarkistus 60
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon; kannustaa uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin 
täytäntöönpanoon metsäalan innovoinnin 
ja alaan tehtävien investointien 
lisäämiseksi; korostaa vakaan 
sääntelykehyksen merkitystä ja kehottaa 
olemaan tarkistamatta uusiutuvia 
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energialähteitä koskevaa direktiiviä 
uudemman kerran; 

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

Or. en

Tarkistus 61
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon; katsoo, että tehokkaampi 
puunkäyttö olisi asetettava etusijalle 
ketjutusperiaatteen mukaisesti siten, että 
aloitetaan korkeamman lisäarvon 
käyttötarkoituksista ja pyritään 
ehkäisemään lyhyen käyttöiän tuotteiden 
tuotantoa;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

Or. it

Tarkistus 62
Martin Hojsík
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa komissiota muuttamaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
direktiiviä (RED II)1 tieteellisesti pätevän 
tiedon perusteella ja noudattamaan 
ketjutusperiaatetta puun kaikkein 
tehokkaimman käytön varmistamiseksi; 
tähdentää, että puuta saa polttaa 
energiaksi vain ketjutuksen loppupäässä;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

Or. en

Tarkistus 63
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan joulukuussa 2018 
hyväksytyn uusiutuvia energialähteitä 
koskevan direktiivin (RED II)1 oikea-
aikaisen ja asianmukaisen 
täytäntöönpanon, sillä siinä määritetään 
vahvat kestävyyskriteerit uusiutuville 
energialähteille;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82.
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Or. en

Tarkistus 64
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ilmaisee huolensa 
ilmastonmuutoksen sekä metsien 
tuholaisten ja tautien vaikutuksista 
metsien terveyteen ja sopeutumiskykyyn 
eri puolilla Eurooppaa; painottaa tarvetta 
vahvistaa ja hyödyntää täysimääräisesti 
EU:n mekanismeja, joiden avulla voidaan 
seurata vieraslajien, tuholaisten ja tautien 
leviämisen metsäresursseille aiheuttamia 
paineita, antaa tietoa niistä ja torjua niitä;

Or. it

Tarkistus 65
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että biopolttoaineiden ja 
biomassan osuus EU:n energian- ja 
lämmöntuotannossa on merkittävä ja 
tulee entisestään nousemaan RED II -
direktiivin uusiutuvaa energiaa koskevien 
tavoitteiden myötä; toteaa, että 
nykyaikainen biotalous sisältää haasteita, 
kuten biomassan raaka-aineen kestävyys, 
biomassan käytön tehokkuus ja 
biomassan hyödyntämisen 
mittakaavaedut; huomauttaa, että monet 
näistä ongelmista voidaan ratkaista 
kestävällä metsänhoidolla;

Or. en
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Tarkistus 66
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että tarkistetussa 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
direktiivissä todetaan, että 
toiminnanharjoittajien olisi valittava 
riskiperustainen lähestymistapa, jotta 
vähennetään riskiä kestämättömästä 
metsäbiomassan käytöstä bioenergian 
tuotantoon;

Or. en

Tarkistus 67
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että biomassan kestävän 
tuotannon varmistamiseksi uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä 
on asetettu kestävyyskriteerit, jotka on 
täytettävä uusiutuvaa energiaa koskevan 
unionin tavoitteen saavuttamiseksi ja 
tukiohjelmista hyötymiseksi; korostaa, 
että äskettäin sovitut yhdenmukaistetut 
unionin laajuiset kriteerit ovat 
välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuuden 
varmistamiseksi ja kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
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Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä;

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsäalan koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
fossiilisten tai hiili-intensiivisten 
materiaalien korvaajina, kuten muovia 
korvaavina pakkausmateriaaleina, äly- ja 
tekstiilikuiduissa, kemikaaleissa sekä 
lääkkeissä;

Or. en

Tarkistus 69
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä;

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös turvallisten puuperäisten tuotteiden 
käytön muovia korvaavina 
pakkausmateriaaleina, äly- ja 
vaatekuiduissa sekä lääkkeissä; korostaa, 
että puuperäisten vaihtoehtojen 
asettamisessa etusijalle on otettava 
huomioon tuotteiden koko elinkaari ja 
niiden ympäristömyötäisyys;

Or. en

Tarkistus 70
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä;

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä; 
korostaa, että kertakäyttömuovit on 
korvattava kestävillä, pitkäikäisillä 
tuotteilla; 

Or. fr

Tarkistus 71
Markus Buchheit

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä;

6. korostaa, että metsään liittyvälle 
tutkimukselle ja innovoinnille tarvitaan 
jatkuvasti kestävää tukea metsän koko 
arvoketjussa, ja toteaa, että tämä kattaa 
myös puuperäisten tuotteiden käytön 
muovia korvaavina pakkausmateriaaleina, 
äly- ja vaatekuiduissa sekä lääkkeissä, jotta 
Euroopan tuotantoketjujen riippuvuutta 
EU:n ulkopuolisista maista tulevasta 
tuonnista voidaan vähentää kriisiaikana;

Or. de

Tarkistus 72
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tieteellisten 
tutkimustulosten mukaan kestävästi 
hoidettujen metsien kyky sitoa 
hiilidioksidia on suurempi kuin 
hoitamattomien metsien; kehottaa siksi 
edistämään uudessa metsästrategiassa 
myös pk-yritysten toteuttamaa kestävää 
metsänhoitoa;

Or. en

Tarkistus 73
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että puupohjaisilla 
materiaaleilla on oltava ratkaiseva rooli 
fossiilipohjaisten vaihtoehtojen 
korvaamisessa esimerkiksi rakennus-, 
tekstiili-, kemian- ja 
pakkausteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 74
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; 
toistaa ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn 
kantansa, jonka mukaan sisämarkkinoita, 
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yritysten kilpailukykyä ja Euroopan 
tilastoja koskevan ohjelman tavoitteisiin 
olisi lisättävä yritysten, ja erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskikokoisten yritysten, kestävyys;

Or. it

Tarkistus 75
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; 
katsoo, että metsänhoidon ja metsien 
ennallistamisen tutkimuksella on 
mahdollisuus tarjota myönteisiä tuloksia 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen, 
kestävien yritysten kasvattamisen, 
työllisyyden, metsien pitkän aikavälin 
terveyden ylläpitämisen ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelun kannalta;

Or. en

Tarkistus 76
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
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kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; 
korostaa korkeatasoisen tutkimuksen ja 
innovoinnin keskeistä roolia edistettäessä 
metsien ja metsäalan panosta aikamme 
haasteisiin vastaamisessa;

Or. en

Tarkistus 77
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden, peltometsätalouden ja 
yhteiskunnan välisiä yhteyksiä käyttämällä 
erityisiä välineitä, kuten eurooppalaisia 
kumppanuuksia; toteaa, että näissä 
ohjelmissa olisi oltava mekanismeja 
ympäristönsuojelua ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
ja lainsäädännön noudattamiseksi 
samalla, kun varmistetaan, että 
ilmastonmuutosta hillitään;

Or. en

Tarkistus 78
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
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kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; kuten eurooppalaisia kumppanuuksia; 
korostaa, että on tärkeää edistää 
metsäteollisuutta koskevaa lisätutkimusta 
ja toteaa, että erityisesti pk-yrityksillä on 
merkittävä rooli kestävien metsäalan 
tutkimusten ja innovaatioiden suhteen; 

Or. en

Tarkistus 79
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan ja edistämään 
tutkimuksen, teollisuuden ja yhteiskunnan 
välisiä uusia ja jo olemassa olevia 
yhteyksiä kaikilla tasoilla käyttämällä 
erityisiä välineitä, kuten eurooppalaisia 
kumppanuuksia (esimerkiksi Circular Bio-
based Europe ja Build4People);

Or. en

Tarkistus 80
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän rahoituksen 
ja kehottaa vahvistamaan tutkimuksen, 
teollisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä käyttämällä erityisiä välineitä, 
kuten eurooppalaisia kumppanuuksia, ja 
vahvistamalla ammatillisten oppilaitosten 
verkostoja;
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Or. fr

Tarkistus 81
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle riittävän 
rahoituksen ja kehottaa vahvistamaan 
tutkimuksen, teollisuuden ja yhteiskunnan 
välisiä yhteyksiä käyttämällä erityisiä 
välineitä, kuten eurooppalaisia 
kumppanuuksia;

7. kehottaa antamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle lisää rahoitusta ja 
kehottaa perustamaan ohjelmia, joilla 
edistetään tutkimuksen, teollisuuden ja 
yhteiskunnan välistä yhteistyötä;

Or. pt

Tarkistus 82
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että suurin osa 
metsäalan tuotteista on lyhytikäisiä eikä 
niillä ole pitkäkestoista tuotantofunktiota 
tai hiilen varastointivaikutusta, jolloin 
korvausvaikutus on lähes olematon; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan metsädatan täsmällisyyttä, 
esimerkiksi ottamalla mukaan tiedot 
korjatun puun käyttötarkoituksesta; 
kehottaa yhdenmukaistamaan nämä 
tiedot, jolloin ne ovat vertailukelpoisia 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. en
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Tarkistus 83
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että tutkimus ja teknologia 
ovat kehittyneet merkittävästi sen jälkeen, 
kun metsästrategia esitettiin vuonna 
2013; korostaa siksi, että on tärkeää 
kannustaa tekemään lisätutkimusta 
metsätalouden ja bioteollisuuden aloilla, 
ja katsoo, että Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman mukaisia kumppanuuksia 
olisi ohjattava lähemmäksi tätä, jotta 
tutkimuksen, teollisuuden ja 
yhteiskunnan välisiä yhteyksiä voitaisiin 
vahvistaa;

Or. en

Tarkistus 84
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille työn, jota kestävän 
kasvun rahoitusta koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman1 a ja kestävää 
toimintaa koskevan EU:n 
luokitusjärjestelmän mukaisesti on tehty 
metsätalouden ja muun metsään liittyvän 
taloudellisen toiminnan alalla;
_________________
1 a Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle: 
Toimintasuunnitelma: Kestävän kasvun 
rahoitus (COM/2018/097 final)
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Or. en

Tarkistus 85
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa tietojen 
yhdenmukaistamisen ja jakamisen 
merkitystä EU:n metsäresurssien 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 86
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa perustamaan ja 
panemaan täytäntöön 
satelliittiseurantajärjestelmän, jolla 
voidaan seurata Euroopan unionin metsiä 
yksityiskohtaisesti, parantaa 
säätiedotusten ja vaikutustenarvioinnin 
tasoa ja täsmentää kansallisia 
metsäarviointeja;

Or. en

Tarkistus 87
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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7 b. painottaa, että on otettava 
huomioon metsäalan ja muiden alojen 
väliset yhteydet ja digitalisaation sekä 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävien 
investointien merkitys teollisen 
symbioosin luomisessa;

Or. en

Tarkistus 88
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. korostaa koulutuksen sekä pätevän 
ja hyvin koulutetun työvoiman merkitystä 
kestävän metsänhoidon käytännön 
onnistumisessa; kehottaa siksi komissiota 
ja jäsenvaltioita jatkamaan tähän 
liittyvien eurooppalaisten välineiden 
täytäntöönpanoa ja vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 89
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa biologista 
monimuotoisuutta koskevia sitovia 
tavoitteita sisältävän kestävän 
metsänhoidon tarvetta ja painottaa metsien 
alueellista ja taloudellista merkitystä. 
kehottaa jäsenvaltioita tekemään hiilen 
sitomisesta kansallisten 
metsäjärjestöjensä ensisijaisen tehtävän ja 
lisäämään niiden henkilö- ja 
rahoitusresursseja; korostaa, että julkisen 
asiantuntemuksen säilyttäminen on 
tärkeää, ja tuomitsee näiden järjestöjen 
yksityistämisen.

Or. fr

Tarkistus 91
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa kestävän metsänhoidon ja 
puupohjaisten raaka-aineiden tasaisen 
tarjonnan tarvetta ja painottaa metsien 
alueellista ja taloudellista merkitystä. 
toteaa, että kestävä metsänhoito on 
pääasiassa pk-yritysten aikaansaamaa ja 
ylläpitämää; painottaa, että kestävällä 
metsänhoidolla on myönteisiä vaikutuksia 
ilmastonmuutoksen lieventämisen ja 
siihen sopeutumisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 92
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä; huomauttaa, että 
kestävällä metsänhoidolla on merkittävä 
rooli metsän ja biotalouden koko 
arvoketjussa, erityisesti kestävien raaka-
aineiden toimittamisessa alalle;

Or. en

Tarkistus 93
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
kestävä metsänhoito johtaa 
samanaikaisesti metsävarojen 
kaksinkertaistumiseen, koska 
puunkorjuun tahti on kasvutahtia 
hitaampaa, jolloin metsien määrä kasvaa 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 94
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa, että on sovellettava 
periaatetta olla koskematta tiettyyn osaan 
Euroopan metsistä ilmastokriisin ja 
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biologisen monimuotoisuuden katoamisen 
vuoksi ja korvattava tehometsänhoidon 
käytännöt pitkän aikavälin kestävällä 
metsänhoidolla, ja korostaa metsien 
alueellista, ympäristöä koskevaa, 
sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista 
merkitystä.

Or. en

Tarkistus 95
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä. toteaa, että 
kestävän metsänhoidon tietämystä ja 
tuntemusta on edistettävä, sillä sen avulla 
voidaan estää metsäkatoa ja sillä on 
myönteinen vaikutus metsien terveyteen ja 
monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa jälleen metsien 
korvaamatonta roolia maailman vihreinä 
keuhkoina ja katsoo, että niiden suojelun 
olisi oltava yksi Euroopan unionin 
poliittisista painopisteistä;

Or. it
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Tarkistus 97
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa yksityisistä eduista 
vapaan kestävän metsänhoidon tarvetta ja 
painottaa metsien merkitystä ihmisten 
taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristöä 
koskevalle elämänlaadulle.

Or. pt

Tarkistus 98
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
tarvetta ja painottaa metsien alueellista ja 
taloudellista merkitystä.

8. korostaa kestävän metsänhoidon ja 
perinteisen metsälainsäädännön entistä 
tarkemman noudattamisen tarvetta ja 
painottaa metsien alueellista ja taloudellista 
merkitystä.

Or. en

Tarkistus 99
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
ilmastonmuutosta koskevaan 
luonnonmukaiseen sopeutumiseen 
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kaikkialla ja erityisesti niillä alueilla, 
joilla ilmastonmuutoksen aiheuttama 
vaara on suurin, kuten Etelä-Euroopan 
äärimmäisestä kuumuudesta ja 
kuivemmista vuodenajoista kärsivillä 
alueilla, joiden metsien lajit ja tuholaiset 
siirtyvät pohjoisemmaksi; katsoo, että 
komission olisi ehdotettava erillisiä 
strategioita eri ilmastovyöhykkeille, kuten 
Välimeren ilmastovyöhykkeelle;

Or. en

Tarkistus 100
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on EU:n uusi 
kasvustrategia, joka edellyttää 
investointeja puhtaan kiertotalouden 
tukemiseksi; toteaa, että metsä- ja 
puunjalostusteollisuudella on huikeat 
mahdollisuudet investoida puhtaaseen 
kiertotalouteen ja osaltaan rakentaa sitä 
sekä luoda työpaikkoja Eurooppaan; 
toteaa, että kestävän kehityksen 
mukaisten raaka-aineiden saatavuus olisi 
varmistettava ja sitä olisi tuettava 
johdonmukaisella toimintapoliittisella 
kehyksellä kaikilla asiaankuuluvilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 101
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa Euroopan unionia 
luomaan Euroopan metsiä koskevan 
seurantaverkoston paikallistason tietojen 
keräämiseksi (uudelleenmetsitys, 
lämpötilat, loistaudit, luonnonkatastrofit) 
Kopernikus-maanseurantaohjelmien 
yhteyteen, sillä sen avulla voidaan tuottaa 
luotettavia ennusteita reaaliajassa 
kestävän metsänhoidon parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 102
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että kestävä ja aktiivinen 
metsänhoito on pääasiassa pk-yritysten 
aikaansaamaa ja ylläpitämää; toteaa 
lisäksi, että kestävä ja aktiivinen 
metsänhoito on tehokkain tapa estää 
metsävaurioita ja metsäkatoa sekä 
säilyttää biologista monimuotoisuutta.

Or. en

Tarkistus 103
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että puu on yksi muovin 
korvaajista teollisessa tuotannossa ja että 
sitä voidaan käyttää myös 
rakentamisessa; toteaa, että se 
mahdollistaa siten muovin käytön 
vähentämisen silloin, kun sen käytön olisi 
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oltava mahdollisimman vähäistä;

Or. en

Tarkistus 104
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että metsät ovat hyvin 
erilaisia luonteeltaan eri puolilla unionia 
ja että sen vuoksi toimintaperiaatteiden ja 
hoitotavoitteiden on oltava erilaisia;

Or. en

Tarkistus 105
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. on huolestunut siitä, että 
metsästrategiaa ehdotetaan biologista 
monimuotoisuutta koskevan strategian 
yhteydessä, jolloin vaarana on unohtaa 
pk-yritysten erityisasema kestävässä 
metsänhoidossa ja siten jättää huomiotta 
kaikkein tehokkain tapa estää metsien 
vaurioita, metsäkatoa ja biologisen 
monimuotoisuuden katoamista;

Or. en

Tarkistus 106
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää metsiä erittäin tärkeinä, 
koska ne kykenevät varastoimaan hiiltä 
luonnollisesti, mikä voi auttaa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 107
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. painottaa, että uudessa 
eurooppalaisessa metsästrategiassa on 
voitava turvautua olemassa oleviin 
mekanismeihin ja kestävään 
metsäpolitiikkaan suunnattuihin 
investointeihin sekä uusiin välineisiin, 
jotka on suunniteltu tämänhetkiseen, 
etenkin koronaviruksen mukanaan 
tuomaan tilanteeseen ja sen 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
seurauksiin; korostaa, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä kestävään 
metsänhoitoon ja metsäteollisuuden 
työpaikkojen luomiseen;

Or. en

Tarkistus 108
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. pyytää komissiota ehdottamaan 
mekanismia, jolla kannustetaan 
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muuttamaan hylättyjä maita, kesantoja ja 
jälkiteollisia maita metsiksi, mikä auttaisi 
hiilestä irtautumisessa ja 
ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Or. en


