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Tarkistus 1
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla 
kannustimia metsien omistamiseen; 
katsoo, että samalla on ratkaisevan 
tärkeää säilyttää tasapaino aarniometsien 
ja sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla 
kannustimia metsien omistamiseen; 
katsoo, että samalla on ratkaisevan tärkeää 
säilyttää tasapaino aarniometsien ja 
sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

A. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
säilyttää tasapaino aarniometsien ja 
sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

Or. pt

Tarkistus 3
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan A. katsoo, että maailmanlaajuista 
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osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla 
kannustimia metsien omistamiseen; 
katsoo, että samalla on ratkaisevan tärkeää 
säilyttää tasapaino aarniometsien ja 
sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

metsäkatoa voidaan osittain torjua 
puuttumalla ihmisten kulutustottumusten 
ja rahoitusalan vaikutuksiin sekä 
turvaamalla metsien taloudellinen arvo ja 
maaoikeudet; katsoo, että samalla on 
ratkaisevan tärkeää säilyttää maailman 
aarniometsät ja edistää metsien 
ennallistamista;

Or. en

Tarkistus 4
Rob Rooken

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla kannustimia 
metsien omistamiseen; katsoo, että samalla 
on ratkaisevan tärkeää säilyttää tasapaino 
aarniometsien ja sekundäärimetsien 
elvyttämisen välillä;

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua tunnustamalla metsien 
taloudellinen arvo, luomalla kannustimia 
metsien omistamiseen ja kehottamalla 
jäsenvaltioita luopumaan biomassan 
tukemisesta; katsoo, että samalla on 
ratkaisevan tärkeää suojella aarniometsiä 
ja edistää sekundäärimetsien elvyttämistä;

Or. en

Tarkistus 5
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla kannustimia 
metsien omistamiseen; katsoo, että samalla 
on ratkaisevan tärkeää säilyttää tasapaino 
aarniometsien ja sekundäärimetsien 
elvyttämisen välillä;

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
ensisijaisesti torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla kannustimia 
metsien omistamiseen; katsoo, että samalla 
on ratkaisevan tärkeää säilyttää tasapaino 
aarniometsien ja sekundäärimetsien 
elvyttämisen välillä;
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Or. en

Tarkistus 6
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja luomalla 
kannustimia metsien omistamiseen; 
katsoo, että samalla on ratkaisevan tärkeää 
säilyttää tasapaino aarniometsien ja 
sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan 
osittain torjua turvaamalla metsien 
taloudellinen arvo ja muuttamalla kulutus- 
ja tuotantotottumuksiamme; katsoo, että 
samalla on ratkaisevan tärkeää suojella 
aarniometsiä sekä pyrkiä elvyttämään 
sekundäärimetsiä;

Or. it

Tarkistus 7
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että epäsuoria maankäytön 
muutoksia voi tapahtua, kun 
elintarvikkeiden tai rehun tuotantoon 
aiemmin käytettyä maata aletaan käyttää 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden tuotantoon; 
katsoo, että siinä tapauksessa on edelleen 
tyydytettävä elintarvikkeiden ja rehun 
kysyntä, mikä voi johtaa tilanteeseen, 
jossa maatalousmaa levittäytyy paljon 
hiiltä sitoville alueille ja edistää siten 
maailmanlaajuista metsäkatoa;

Or. en

Tarkistus 8
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Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa kehottaneensa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta 15. 
tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa komissiota esittämään 
viipymättä ehdotuksen EU:n 
oikeudelliseksi kehykseksi, joka perustuu 
due diligence -velvoitteisiin ja jolla 
varmistetaan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut EU:n 
markkinoille saatetuille tuotteille;

Or. fr

Tarkistus 9
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että maananastus 
ja metsänhävitys, jotka johtuvat myös 
viljelmien laajentamisesta palmuöljyn, 
kahvin, kaakaon, puutavaran ja kumin 
kaltaisten hyödykkeiden tuotantoa varten, 
vaikuttavat merkittävästi etenkin 
paikallis- ja alkuperäisväestön ihmis- ja 
ympäristöoikeuksiin;

Or. it

Tarkistus 10
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että metsiä ei pitäisi 
tarkastella pääasiassa taloudellisesta 
näkökulmasta, koska tällöin niiden arvo 
rajoittuu vain niiden tuottamaan puuhun 
ja niiden ympäristölle ja yhteiskunnalle 
tuottama hyöty jää varjoon;

Or. pt

Tarkistus 11
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että ilmastohyödyt ja muut 
metsien ja metsäalan tuottamat 
ekosysteemipalvelut tulevat olemaan 
ratkaisevassa asemassa sen kannalta, että 
unioni pystyy täyttämään kansainväliset 
sitoumuksensa, kuten YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet sekä Kioton 
pöytäkirjan, Pariisin sopimuksen ja 
muiden kansainvälisten sopimusten 
mukaiset sitoumukset;

Or. en

Tarkistus 12
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että sellaisten 
hyödykkeiden kuin soijan ja palmuöljyn 
kuluttaminen unionissa uhkaa metsien 
lisäksi myös muita ekosysteemejä, kuten 
niittyjä ja turvemaita;



PE648.618v01-00 8/36 AM\1201858FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 13
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että covid-19-pandemian 
huomioon ottaen kestävää 
metsäpolitiikkaa tarvitaan kiireellisemmin 
kuin koskaan; toteaa, että kiihtyvä 
metsäkato sekä kaupungistuminen ja 
teollistuminen jättävät nykyisin enää 
pieniä alueita luonnonvaraisten 
eläinlajien elinympäristöiksi, mikä lisää 
todennäköisyyttä, että ne joutuvat 
läheiseen ja toistuvaan kontaktiin 
ihmisten kanssa, ja viime kädessä 
"lajienvälisen rajanylityksen" 
todennäköisyyttä;

Or. fr

Tarkistus 14
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että sosiaalisen ja 
ympäristöarvon määrittelemistä sekä 
maan käyttöoikeutta koskevien kriteerien 
olisi eri metsätalousstrategioita 
arvioitaessa oltava ensisijaisia suhteessa 
pelkkään taloudelliseen tuottoon liittyviin 
näkökohtiin;

Or. pt
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Tarkistus 15
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että metsäkato ja 
ekosysteemin muuntaminen voi olla 
yhteydessä ihmisoikeusloukkauksiin, 
kuten alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeuksien 
loukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 16
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että tällainen kestävä metsänhoito 
voi vaikuttaa merkittävästi metsäkadon 
ehkäisyyn ja sillä on myönteinen vaikutus 
metsien terveyteen ja monimuotoisuuteen; 
toteaa, että terveet ja monikäyttöiset 
metsät ovat olennaisen tärkeitä unionin 
toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 17
Sara Skyttedal
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti; 
korostaa, että on tarpeen edistää EU:n 
puutavara-asetuksen1 a täytäntöönpanoa, 
jotta estetään laittomista lähteistä tulevan 
puun pääsy sisämarkkinoille; 
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta (EUVL L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Tarkistus 18
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen ja 
-tuotteiden olisi oltava peräisin ainoastaan 
metsistä, joita on hoidettu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden (erityisesti 
tavoitteen 15) ja Forest Europen, puitteissa 
kehitettyjen kestävän metsänhoidon 
periaatteiden mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 19
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen 
olisi oltava peräisin ainoastaan metsistä, 
jotka on korjattu kansainvälisten 
metsäprosessien, kuten Forest Europen, 
puitteissa kehitettyjen kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että puuraaka-
aineen olisi oltava peräisin ainoastaan 
metsistä, jotka on korjattu laillisesti 
sellaista kestävää metsänhoitoa koskevien 
periaatteiden mukaisesti, johon sisältyy 
tasapuolisesti ympäristöä koskevia ja 
sosiaalisia tavoitteita sekä taloudellisia 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 20
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että metsäkadosta 
melkein 80 prosenttia johtuu 
perustuotteiden, kuten soijan, lihan, 
palmuöljyn, kahvin ja kaakaon, 
tuotannon lisääntymisestä;

Or. fr

Tarkistus 21
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus



PE648.618v01-00 12/36 AM\1201858FI.docx

FI

B b. ottaa huomioon, että laittomat 
metsänhakkuut lisääntyivät Brasiliassa 67 
prosenttia yksistään vuonna 2019; ottaa 
huomioon, että tietyt eurooppalaiset 
yritykset tuovat tuotteita, jotka ovat 
peräisin näiltä laittomasti hakatuilta 
alueilta; ottaa huomioon meneillään 
olevat neuvottelut Mercosur-maiden 
kanssa tehtävästä kauppasopimuksesta;

Or. fr

Tarkistus 22
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. toteaa, että esimerkiksi Brasiliassa, 
Kongon altaan alueella ja Papua-
Uudessa-Guineassa1 a sijaitsevien 
ilmaston kannalta elintärkeiden metsien 
hävityksessä kaikkein eniten osallisina 
olleet kuusi maatalouselintarvikeyritystä 
saavat pääosan rahoituksestaan – 
seitsemän miljardia euroa vuosina 2013–
2019 – rahoituslaitoksilta, joiden 
kotipaikka on EU:ssa;
_________________
1 a Lähde: Globalwitness

Or. fr

Tarkistus 23
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. katsoo, että metsäkatoa koskevaa 
tuotteiden jalanjälkeä kuvaava 
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eurooppalainen merkki ei ole riittävä 
nykyisessä ilmasto- ja 
ympäristöhätätilassa;  katsoo, että kaikilta 
tuotteilta, jotka on tuotettu metsää 
hävittämällä, olisi kiellettävä pääsy 
sisämarkkinoille;

Or. fr

Tarkistus 24
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että unioni puuttuu 
metsäkadon riskiin EU:n puutavara-
asetuksella1, komission tiedonannolla 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi  ja uusiutuvaa 
energiaa koskevalla direktiivillä2(RED II), 
jotka sisältävät lukuisia sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on minimoida metsäkadon 
ja laittomien hakkuiden riski;

1. muistuttaa, että unioni puuttuu 
laittomaan puunkorjuuseen 21. 
toukokuuta 2003 annetulla komission 
tiedonannolla "Metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa (FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi", EU:n 
puutavara-asetuksella1 ja vapaaehtoisilla 
kumppanuussopimuksilla, joilla 
edistetään monien sidosryhmien välisiä 
prosesseja tuottajamaissa; toteaa, että 
uusiutuvaa energiaa koskevalla 
direktiivillä2 (RED II) ulotetaan unionin 
asettamien kestävyyskriteerien 
täyttämisvelvollisuus biopolttoaineista 
kaikkiin bioenergian käyttötarkoituksiin, 
mukaan lukien lämmitys/jäähdytys ja 
sähkö, mutta huomauttaa, että koska se 
kattaa vain bioenergian tuotantoon 
käytetyn raaka-aineen, sillä ei voida 
nykyisin varmistaa, ettei metsäkatoon tai 
ekosysteemin muuntamiseen yhteydessä 
olevien hyödykkeiden käyttö 
biopolttoaineena olisi sallittua;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
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velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).

velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).

2 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).

2 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 25
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että unioni puuttuu 
metsäkadon riskiin EU:n puutavara-
asetuksella1, komission tiedonannolla 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi  ja uusiutuvaa 
energiaa koskevalla direktiivillä2(RED II), 
jotka sisältävät lukuisia sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on minimoida metsäkadon 
ja laittomien hakkuiden riski;

1. toteaa, että unionilla on erilaisia 
lainsäädäntövälineitä, kuten EU:n 
puutavara-asetus1, komission tiedonanto 
”Metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonta, metsähallinto ja puukauppa ( 
FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi” ja uusiutuvaa 
energiaa koskeva direktiivi2 (RED II), 
jotka sisältävät lukuisia sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on estää metsien laiton 
hyödyntäminen mutta jotka ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi ilmasto- ja 
ympäristöhätätilassa ja metsäkadon 
kiihtyessä1 a;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).
1 a EU:n puutavara-asetuksen ja 
FLEGTin tarkoituksena ei ole puuttua 
metsäkatoon vaan puun laittomaan 
hyödyntämiseen. Sen vuoksi tarvitaan 
uutta lainsäädäntöä. Vaikka puutavara-
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asetusta voitaisiin soveltaa muuntamisesta 
peräisin olevaan puuhun, ensisijaisena 
näkökohtana on laittomuus.

2 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).

2 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. fr

Tarkistus 26
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että unioni puuttuu 
metsäkadon riskiin EU:n puutavara-
asetuksella1, komission tiedonannolla 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi  ja uusiutuvaa 
energiaa koskevalla direktiivillä2(RED II), 
jotka sisältävät lukuisia sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on minimoida metsäkadon 
ja laittomien hakkuiden riski;

1. muistuttaa, että unioni puuttuu 
metsäkadon riskiin EU:n puutavara-
asetuksella1, komission tiedonannolla 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta, metsähallinnosta ja 
puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n 
toimintasuunnitelmaksi ja uusiutuvaa 
energiaa koskevalla direktiivillä2 (RED II), 
jotka sisältävät lukuisia sääntöjä ja voisivat 
tarjota arvokkaan perustan metsäkadon ja 
laittomien hakkuiden riskin minimoinnille;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. 
lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 
295, 12.11.2010, s. 23).

2 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).

2 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 27
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille, että unionin kulutuksen osuus 
maailmanlaajuisesta kulutuksen 
aiheuttamasta metsäkadosta on noin 
kymmenen prosenttia, mikä johtuu siitä, 
että unioni on erittäin riippuvainen 
palmuöljyn, lihan, soijan, kaakaon, 
kahvin, maissin, puutavaran ja kumin 
kaltaisten maataloushyödykkeiden 
tuonnista; korostaa, että pelkkä laittoman 
metsänhävityksen torjuminen ei riitä 
pysäyttämään EU-vetoista 
maailmanlaajuista metsäkatoa ja 
kääntämään sen suuntaa; vaatii, että 
unioniin sidoksissa olevat toimitusketjut 
ovat kestäviä ja etteivät ne aiheuta 
metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä 
ja luonnon ekosysteemien muuntumista 
tai niiden tilan heikkenemistä ja että 
niissä noudatetaan kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja ja -velvoitteita, 
mukaan lukien alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeudet, sellaisina 
kuin ne on vahvistettu YK:n julistuksessa 
alkuperäiskansojen oikeuksista sekä 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevassa 
Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimuksessa nro 169;

Or. en

Tarkistus 28
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
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1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee huolestuneena merkille, että 
liialliset metsänhakkuut ja 
elinympäristöjen ja biologisen 
monimuotoisuuden hävittäminen lisäävät 
huomattavasti sellaisista zoonooseista 
kuten covid-19-tauti aiheutuvaa, 
kansanterveyteen kohdistuvaa riskiä;  
painottaa, että ilmaston lämpenemisen 
sekä biologisen monimuotoisuuden ja 
elinympäristöjen häviämisen 
pysäyttämiseksi tehtäviä ponnisteluja on 
suuresti tehostettava;

Or. fr

Tarkistus 29
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että kestävä 
metsänhoito mahdollistaa metsätalouden 
arvon hyödyntämisen ajan mittaan ja 
näin ollen kestävän metsänhoidon 
taloudellinen kannustin mahdollistaa 
metsävarojen kahdenkertaistumisen, 
koska satoa korjataan vähemmässä 
määrin kuin kasvua tapahtuu, ja siten 
metsävolyymi jatkuvasti kasvaa; 

Or. en

Tarkistus 30
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)



PE648.618v01-00 18/36 AM\1201858FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa metsien monikäytön 
merkitystä yhteiskunnassa ja metsien 
tarjoamia monenlaisia 
ekosysteemipalveluita, joihin kuuluvat 
muun muassa raaka-aineiden 
tuottaminen, hapen tuottaminen, 
hiilensidonta, ilmanlaatu, veden 
varastointi ja suodattaminen sekä 
eroosion hallinta;

Or. en

Tarkistus 31
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. esittää, että komissio suosittaa 
puutavara-asetuksen 
toimivuustarkastuksen osana, että 
kansalliseen 
täytäntöönpanolainsäädäntöön 
sisällytetään oikeasuhteisia, varoittavia ja 
tehokkaita seuraamuksia, joita 
sovelletaan asetuksen 
rikkomistapauksissa1 a;
_________________
1 a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/11630-Illegal-logging-
evaluation-of-EU-rules-fitness-check-
/F506555 

Or. fr

Tarkistus 32
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ottaa huomioon komission julkisen 
kuulemisen metsäkadosta ja metsien tilan 
heikkenemisestä sekä EU:n markkinoille 
saatettujen tuotteiden vaikutuksen 
vähentämisestä ja suosittelee sen pohjalta 
painokkaasti, että EU:n 
maailmanlaajuista maantarvetta 
vähennetään radikaalisti erityisesti 
laatimalla poliittisia ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on edistää lihan ja 
maitotaloustuotteiden kulutuksen 
vähenemistä EU:ssa, sekä luopumalla sen 
kaltaisista aloitteista kuin biopolttoaineita 
koskevat aloitteet uusiutuvasta energiasta 
annetussa direktiivissä, koska 
biopolttoaineet lisäävät maahan ja metsiin 
kohdistuvaa painetta1 a;
_________________
1 a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-
of-deforestation-and-forest-degradation-
associated-with-products-placed-on-the-
EU-market/F506554 

Or. fr

Tarkistus 33
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että olisi kehitettävä 
aloitteita unionin ulkopuolisten 
kysymysten käsittelemiseksi keskittyen 
trooppiseen alueeseen ja metsäalan 
ulkopuolisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat 
sellaisiin metsissä noudatettaviin 
kestämättömiin käytäntöihin, jotka 
aiheuttavat metsäkatoa ja metsien tilan 
heikkenemistä; toteaa, että unionin 
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metsäteollisuus käyttää ainoastaan 
laillisista lähteistä tulevaa puuta, joka on 
peräisin kestävästi hoidetuista metsistä;

Or. en

Tarkistus 34
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen 
pyrkimyksissä vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

2. huomauttaa, että metsäkatoa ei 
saada pysäytettyä yksinomaan 
vapaaehtoisin toimenpitein ja järjestelyin; 
kehottaa komissiota siksi vahvistamaan 
standardeja ja lainsäädäntöä, joiden avulla 
määritellään, estetään ja lievennetään 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
ihmisoikeuksiin kohdistuvia riskejä ja 
taataan, että unionin markkinoille 
saatetut hyödykkeet ja tuotteet ovat 
kestäviä, että ne eivät aiheuta metsäkatoa, 
metsien tilan heikkenemistä tai luonnon 
ekosysteemien muuntamista tai niiden 
tilan heikkenemistä ja että ne ovat 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -
velvoitteiden mukaisia, mukaan lukien 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeudet, kiinnittäen erityistä huomiota 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen; 
vaatii, että tällaiseen lainsäädäntöön 
liitetään vankka 
täytäntöönpanomekanismi ja että siihen 
sisällytetään noudattamatta jättämisestä 
langetettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset;

Or. en

Tarkistus 35
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä; korostaa 
kuitenkin, että pelkkä merkintä 
"metsäkatoa aiheuttamaton" ei riitä, 
olipa se pakollinen tai ei; toteaa lisäksi, 
että EU:n nykyisiin muun lihan kuin 
naudanlihan merkintävaatimuksiin ei 
sisälly sen alkuperä, minkä vuoksi 
tuotteet, jotka on tuotu Eurooppaan ja 
pakataan sen jälkeen siellä, voidaan 
merkitä eurooppalaisiksi1 a;  panee 
yleisemmin merkille, että toimialojen 
itsesääntelyyn perustuvat aloitteet eivät 
ole johtaneet haluttuihin tuloksiin ja että 
on korkea aika ottaa käyttöön sitova 
lainsäädäntökehys, jotta voidaan 
tehokkaasti torjua metsäkatoa ja metsien 
laitonta hyödyntämistä; 
_________________
1 a Komission analyysin mukaan: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/2.%20Report%20policies%20identificat
ion.pdf

Or. fr

Tarkistus 36
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
pyrkimyksiään vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä; katsoo, että 
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tarvitaan tätä koskevaa vankkaa 
lainsäädäntöä, jossa säädetään, että 
eurooppalaisten tuotteiden 
toimitusketjuissa ei saa käyttää raaka-
aineita, jotka saadaan metsäkatoa 
aiheuttamalla tai harjoittamalla muuta 
toimintaa, joka loukkaa 
alkuperäiskansojen ja paikallisväestön 
ympäristö- ja ihmisoikeuksia;

Or. it

Tarkistus 37
Rob Rooken
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä, vain siinä 
tapauksessa, että sertifikaattien, kuten 
FSC-sertifikaattien, yhteydessä 
noudatetaan tarkasti metsäalueen 
säilyttämisen periaatetta; vaatii lisäksi, 
että FSC-sertifikaatit perutaan, jos 
muuntaminen muun kasvillisuuden kuin 
metsän kasvattamiseen on sallittua;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
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sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä; korostaa, 
että on tärkeää kehittää kestävä biotalous, 
jossa kestävästi tuotetuille tuotteille 
annetaan korkea taloudellinen arvo;

Or. en

Tarkistus 39
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
vahvistaa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

2. kehottaa komissiota tehostamaan 
pyrkimyksiään vahvistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä, jotka auttavat 
tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa 
aiheuttamattomia hyödykkeitä;

Or. pt

Tarkistus 40
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että uusiutuvaa 
energiaa koskevassa direktiivissä1 a 
rajoitetaan ravinto- ja rehukasvien, joihin 
katsotaan liittyvän suuri epäsuoran 
maankäytön muutoksen riski ja joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
paljon hiiltä sitovalle maalle, osuutta 
uusiutuvaa energiaa koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että 
näiden biopolttoaineiden, joihin liittyy 
suuri epäsuoran maankäytön muutoksen 
riski, osuus supistetaan nollaan vuoteen 
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2030 mennessä; pitää tätä elintärkeänä 
säännöksenä, joka rajoittaa uusiutuvaa 
energiaa koskevan unionin politiikan 
kielteisiä ja tahattomia vaikutuksia 
maailmanlaajuiseen metsäkatoon;
_________________
1 a 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 41
Tomas Tobé

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa unionin 
metsäteollisuuden myönteistä roolia 
kestävän metsänhoidon 
maailmanlaajuisten standardien 
edistämisessä; katsoo, että unionin 
metsäteollisuusalan toimijoiden, pienten 
ja keskisuurten yritysten ja mikroyritysten 
olisi oltava keskeisessä asemassa 
käytäessä vuoropuhelua kumppanimaiden 
kanssa siitä, miten kestävyyttä parhaiten 
edistetään koko arvoketjussa; toteaa 
kuitenkin, että noin 80 prosenttia 
maailmanlaajuisesta metsäkadosta johtuu 
maataloudesta, ja katsoo siksi, että 
standardit ja sertifiointijärjestelmät olisi 
kohdennettava tarkasti tälle alalle;

Or. en

Tarkistus 42
Sara Skyttedal
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tarpeen vahvistaa 
jo olemassa olevia standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä sen sijaan, että 
otettaisiin käyttöön uusia standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä; toteaa lisäksi, että 
näiden standardien ja 
sertifiointijärjestelmien ei pidä rajoittaa 
kauppaa vaan niiden on oltava Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 43
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että tietyissä olosuhteissa 
sellaisten polttoaineiden, joiden katsotaan 
aiheuttavan suurta epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskiä, 
vaikutukset epäsuoraan maankäytön 
muutokseen ovat vältettävissä; pitää 
myönteisenä, että komissio on uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin1 a 
lainsäätäjien valtuuttamana vahvistanut 
kriteerit, joiden avulla voidaan tunnistaa 
ja sertifioida biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet, joihin liittyy 
vähäinen epäsuoran maankäytön 
muutoksen riski; toteaa, että tällaisia 
sertifioituja biopolttoaineita eivät koske 
sellaisille biopolttoaineille, joihin liittyy 
suuri epäsuoran maankäytön muutoksen 
riski, asetetut rajoitukset ja asteittainen 
vähentämistavoite;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. 
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joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82).

Or. en

Tarkistus 44
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että metsäkato on 
ensisijaisesti maatalouden ongelma, joten 
standardien ja sertifiointijärjestelmien on 
koskettava maataloustuotteita eikä 
puuperäisiä materiaaleja, massa- ja 
paperituotantoa, biomassaperäisiä kuituja 
ja biopolttoaineen raaka-ainetta;

Or. en

Tarkistus 45
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa näyttöön perustuvan 
päätöksenteon merkitystä metsiin, 
metsäalaan ja sen arvoketjuihin 
liittyvässä politiikassa; toteaa, että kestävä 
ja aktiivinen metsänhoito on tehokkain 
tapa estää metsävaurioita ja metsäkatoa 
sekä säilyttää biologinen 
monimuotoisuus;

Or. en
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Tarkistus 46
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toteaa olevan tärkeää varmistaa, 
että metsäkato sisällytetään 
maakohtaisella tasolla käytäviin 
poliittisiin keskusteluihin, ja auttaa 
kumppanimaita kehittämään ja 
panemaan täytäntöön metsätalouden ja 
kestävän metsätalouden kansallisia 
kehyksiä; korostaa, että näissä 
kansallisissa kehyksissä on otettava 
huomioon sekä kotimaiset tarpeet että 
maailmanlaajuiset sitoumukset; korostaa 
tarvetta toteuttaa kannustinmekanismeja 
pienviljelijöille kestävän metsä- ja 
maatalouden avulla tuotettujen tuotteiden 
ja ekosysteemin ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 47
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että erityisesti 
metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden 
markkinoita on seurattava; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä Euroopan horisontti -
puiteohjelman kautta;

3. korostaa, että tarvitaan erityisesti 
metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden 
tuotannon ja kaupan, metsien tilan 
heikkenemisen sekä 
ihmisoikeusloukkausten ja etenkin 
maaoikeuksien loukkausten 
riippumatonta seurantaa; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä Euroopan horisontti -
puiteohjelman kautta ja tukemaan 
tuottajamaissa toteutettavaa 
riippumatonta seurantaa sekä näiden 
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maiden keskinäistä hyvien käytäntöjen ja 
kokemusten vaihtoa, jotta parannetaan 
käytettäviä menetelmiä ja tietojen 
tarkkuutta;

Or. en

Tarkistus 48
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
3 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että erityisesti 
metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden 
markkinoita on seurattava; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä Euroopan horisontti -
puiteohjelman kautta;

3. korostaa, että erityisesti 
metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden 
markkinoita on seurattava; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä; korostaa korkeatasoisen 
tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä 
roolia edistettäessä kestävän 
metsänhoidon ja metsäalan panosta 
metsäkatoon liittyviin haasteisiin 
vastaamisessa ja ilmastonmuutoksen 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Lausuntoluonnos
3 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että erityisesti 
metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden 
markkinoita on seurattava; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan näissä 
kysymyksissä Euroopan horisontti -
puiteohjelman kautta;

3. korostaa, että erityisesti 
metsäkatoon ja maananastukseen 
liittyvien hyödykkeiden markkinoita on 
seurattava; kehottaa komissiota 
tehostamaan toimiaan näissä kysymyksissä 
Euroopan horisontti -puiteohjelman kautta;

Or. it
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Tarkistus 50
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa koulutuksen sekä pätevän 
ja hyvin koulutetun työvoiman merkitystä 
kestävän metsänhoitokäytännön 
onnistumisessa; kehottaa siksi komissiota 
ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä ja hyödyntämään nykyisiä 
kumppanuuksia helpottaakseen hyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 51
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota tutkimaan 
Copernicus-satelliittijärjestelmän 
tehostettua käyttöä metsien seurannassa 
sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen 
ehkäisemisessä;

4. pyytää komissiota tutkimaan 
Copernicus-satelliittijärjestelmän 
tehostettua käyttöä metsien seurannassa 
sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen 
ehkäisemisessä, mukaan lukien 
metsäpalojen ja metsävahinkojen, 
metsäkadon ja ekosysteemin 
muuntamisen syiden seuranta ja 
määrittäminen;

Or. en

Tarkistus 52
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
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4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota tutkimaan 
Copernicus-satelliittijärjestelmän 
tehostettua käyttöä metsien seurannassa 
sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen 
ehkäisemisessä;

4. pyytää komissiota tutkimaan 
Copernicus-satelliittijärjestelmän 
tehostettua käyttöä metsien seurannassa 
sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen 
ehkäisemisessä ja helpottamaan 
asiaankuuluvien viranomaisten pääsyä 
siihen kussakin jäsenvaltiossa;

Or. pt

Tarkistus 53
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jälleen komissiota 
esittämään viipymättä ehdotuksen EU:n 
lainsäädäntökehykseksi, joka perustuu 
due diligence -velvoitteisiin, jotta kaikille 
EU:n markkinoille saatetuille tuotteille 
varmistetaan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut, joissa 
kunnioitetaan luonnon ekosysteemiä 
kansainvälisten normien ja velvoitteiden 
mukaisesti, mukaan lukien 
alkuperäisväestöjen ja paikallisyhteisöjen 
oikeudet, ja jossa erityisesti yhtenä 
painopisteenä puututaan 
metsäkatotuonnin tärkeimpiin syihin1 a; 
korostaa mahdollisuuksia, joita tämä uusi 
oikeudellinen kehys luo pk-yrityksille ja 
pienomistajille esimerkiksi avaamalla 
markkinasegmentin, joka nykyisin on 
saastuttajien hallussa, ja tarjoamalla 
mahdollisuuksia innovointiin ja luoviin 
palveluihin;
_________________
1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)), 
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71 kohta.

Or. fr

Tarkistus 54
Sara Skyttedal

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että on tarpeen ottaa 
huomioon metsäalan ja muiden alojen 
väliset yhteydet ja digitalisaation sekä 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävien 
investointien merkitys metsäkadon 
seurannassa;

Or. en

Tarkistus 55
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suosittelee, että myös 
rahoituslaitoksille asetetaan due diligence 
-velvoite ja että perustetaan vankka 
täytäntöönpanojärjestelmä, johon 
kuuluvat tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset noudattamatta 
jättämisestä, sekä valitusmenettelyjä 
kolmansille osapuolille ja asianmukaisille 
tahoille, jotta metsäyhteisöille annetaan 
mahdollisuudet suojata ja puolustaa 
oikeuksiaan; 

Or. fr

Tarkistus 56
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Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota pohtimaan, 
olisiko mahdollista toteuttaa 
varhaisvaroitusmekanismi, jolla kuluttajia, 
viranomaisia ja yrityksiä varoitetaan 
tuottamasta hyödykkeitä 
metsäkatovaarassa olevilta alueilta.

5. kehottaa komissiota pohtimaan, 
olisiko mahdollista toteuttaa 
varhaisvaroitusmekanismi, jolla kuluttajia, 
viranomaisia ja yrityksiä varoitetaan 
tuottamasta hyödykkeitä 
metsäkatovaarassa olevilta alueilta, ja 
tarjota näin tuki- ja tarkkailuväline due 
diligence -velvoitteita koskevaa sitovaa 
oikeudellista kehystä varten.

Or. fr

Tarkistus 57
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota pohtimaan, 
olisiko mahdollista toteuttaa 
varhaisvaroitusmekanismi, jolla 
kuluttajia, viranomaisia ja yrityksiä 
varoitetaan tuottamasta hyödykkeitä 
metsäkatovaarassa olevilta alueilta.

5. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sellaisen varhaisvaroitusmekanismin 
perustamista, jolla viranomaisia ja 
yrityksiä varoitetaan metsäkatovaarassa 
olevilta alueilta peräisin olevista 
hyödykkeistä;

Or. en

Tarkistus 58
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 a. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen EU:n 
lainsäädäntökehykseksi, joka perustuu 
pakollisiin due diligence -velvoitteisiin, 
jolla varmistetaan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut EU:n 
markkinoille saatetuille tuotteille ja jossa 
erityisenä painopisteenä puututaan 
metsäkatoon, metsien tilan 
heikkenemiseen, ekosysteemin 
muuntamiseen ja 
ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset, ja 
otetaan huomioon erityisesti naiset sekä 
näiden ilmiöiden syyt;

Or. en

Tarkistus 59
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
metsäkatovapaan alueen määritelmää, 
jotta lisätään toimitusketjujen avoimuutta 
sekä minimoidaan metsäkatoriski 
teollisuuden ja kuluttajien osalta sekä 
tarjotaan teollisuudelle ja kuluttajille 
mahdollisuus olla omalta osaltaan 
mukana luomassa metsäkatoa 
aiheuttamattomia toimitusketjuja;

Or. en

Tarkistus 60
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on välttämätöntä 
parantaa mekanismeja, joiden avulla olisi 
helpompi määrittää hankitun 
puumateriaalin lähde tai alkuperä, jotta 
voidaan varmistaa, ettei se ole peräisin 
metsäkatovapailta alueilta;

Or. en

Tarkistus 61
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota päivittämään 
säännöllisesti näyttöä alueista, joita 
uhkaa metsäkato niin unionissa kuin 
kolmansissa maissa, jotta kuluttajille ja 
teollisuudelle tarjotaan ajantasaista 
tietoa; kannustaa komissiota perustamaan 
tätä varten asianmukaisen 
merkintäjärjestelmän, jota käyttäisivät 
sekä unionin että kolmansien maiden 
puuntoimittajat;

Or. en

Tarkistus 62
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kannustaa komissiota 
vahvistamaan EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa ja keskittymään 
siinä vapaaehtoisiin 
kumppanuussopimuksiin, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä kahdenvälisiä 
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kauppasopimuksia kolmansien maiden 
kanssa, sekä sisällyttämään sen uuteen 
EU:n metsästrategiaan, jotta 
kannustetaan kolmansia maita 
luopumaan metsänhävityspolitiikasta;

Or. en

Tarkistus 63
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. korostaa kansalaisjärjestöjen, 
ympäristöaktivistien, toimialajärjestöjen 
sekä väärinkäytösten paljastajien panosta 
torjuttaessa laitonta puunkorjuuta, joka 
johtaa metsäkatoon, biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 64
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. pyytää komissiota lisäämään 
yhteistyötä kaikkien sekä julkisen että 
yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa, 
jotta varmistetaan, että ne ovat 
sitoutuneita noudattamaan vastuullisen 
metsänhoidon, vastuullisen materiaalien 
hankinnan ja kestävän tuotannon 
periaatetta.

Or. en
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