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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 1
1 kohta

1. ottaa huomioon komission ehdotuksen kestävän metsätalouden toimintaohjelman 
käyttöönottamisesta ja korostaa, että metsäpolitiikan alalla on EU:n toimivallan 
edelleen pysyttävä tiukasti rajoitettuna; katsoo, että kaiken Euroopan metsiin 
vaikuttavan päätöksenteon lähtökohtana on oltava Euroopan metsien ja niihin 
kohdistuvien ympäristöhaasteiden valtava erilaisuus; katsoo näin ollen, että EU:n 
kestävän metsätalouden toimintaohjelman on oltava EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
kansainvälisten sitoumusten mukainen ja se on muotoiltava sekä 
toissijaisuusperiaatteen että kansallisten metsäohjelmien pohjalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 2
1 a kohta (uusi)

1 a. pahoittelee, että Euroopan metsäalueiden ympäristöarvo on laskenut huomattavasti 
viime vuosikymmenenä, vaikka metsien puuvaranto on kasvanut; kehottaa 
komissiota sisällyttämään toimintasuunnitelmaansa takeet siitä, ettei 
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metsätaloudella jatkossa edistetä elinympäristöjen häviämistä ja pirstoutumista eikä 
vaaranneta luonnon monimuotoisuuden häviämisen estämistä koskevan EU:n 
tavoitteen toteutumista vuoteen 2010 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 3
1 a kohta (uusi)

1 a. painottaa sitä, että EU:n ei pitäisi luoda yhteistä metsäpolitiikkaa vaan että tämä 
politiikan ala on luonteeltaan kansallinen;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 4
2 kohta

2. korostaa metsien monikäyttöisyyden merkitystä; katsoo, että metsillä on huomattava 
ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen merkitys tärkeiden yhteiskunnallisten 
tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että metsien kestävä hoito edellyttää 
pitkäjänteisyyttä, jossa tärkeinä lähtökohtina on pidettävä varovaisuutta ja 
moninaisuutta; pitää metsiin liittyvien erilaisten arvojen säilyttämistä ja edistämistä 
tärkeänä haasteena;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 5
2 kohta

2. korostaa metsien monikäyttöisyyttä; katsoo, että kun talouskasvu yhdistetään 
tärkeisiin ympäristöarvoihin, kuten metsien suojaavien tehtävien ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseen ja maaseudun kehittämiseen, metsätalous voi 
erityisen selkeästi edistää sekä Lissabonin että Göteborgin tavoitteiden toteuttamista; 
katsoo näin ollen, että metsätalouden edellytysten parantaminen ja syvä tietoisuus 
metsien hoidon useista rinnakkaisista päämääristä voi merkittävällä tavalla auttaa 
unionia saavuttamaan ympäristötavoitteensa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 6
3 kohta

3. ottaa huomioon, että EU jo tällä hetkellä tekee monia poliittisia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo 
kuitenkin, että tapa, jolla komissio yhteensovittaa metsiä koskevia eri politiikanaloja, 
on hyvin puutteellinen; katsoo sen haitanneen merkittävästi sekä eri 
ympäristötavoitteiden toteuttamista että metsätalouden edellytyksiä; katsoo näin ollen, 
että komission (poistetaan) tehtävänä on (poistetaan) metsäpolitiikan 
yhteensovittaminen; katsoo, että biologista monimuotoisuutta ja lajien säilyttämistä 
valvova EU:n verkosto Natura 2000 on tärkeä osa unionin vihreää infrastruktuuria;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Maciej Marian Giertych

Tarkistus 7
3 kohta

3. ottaa huomioon, että EU jo tällä hetkellä tekee monia poliittisia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti Euroopan metsiin ja metsätalouteen; 
(poistetaan) katsoo näin ollen, että komission tärkeimpänä tehtävänä on oltava 
(poistetaan) ennakkoarviointien laatiminen, jotta mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa voidaan ottaa huomioon se, kuinka erilaiset poliittiset päätökset vaikuttavat 
Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo sen vuoksi, että pysyvän metsäkomitean 
(poistetaan) on oltava vastuussa kyseisten arviointien toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 8
3 kohta

3. ottaa huomioon, että EU jo tällä hetkellä tekee monia poliittisia päätöksiä, jotka 
vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo 
kuitenkin, että tapa, jolla komissio yhteensovittaa metsiä koskevia eri politiikanaloja, 
on hyvin puutteellinen; katsoo sen haitanneen merkittävästi sekä eri 
ympäristötavoitteiden toteuttamista että metsätalouden edellytyksiä; katsoo näin ollen, 
että komission tärkeimpänä tehtävänä on oltava metsäpolitiikan yhteensovittaminen, ja 
että tulevaisuudessa komission on laadittava ennakkoarviointeja, jotta 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voidaan ottaa huomioon se, kuinka erilaiset 
poliittiset päätökset vaikuttavat Euroopan metsiin ja metsätalouteen; katsoo sen 
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vuoksi, että pysyvää metsäkomiteaa on vahvistettava niin, että kansalaisyhteiskunta 
otetaan mukaan sen toimintaan, ja sen on oltava vastuussa ehdotetun 
toimintaohjelman täytäntöönpanon seurannasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 9
4 kohta

4. pitää myönteisenä komission FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on 
laittomien hakkuiden ongelman torjuminen; ottaa huomioon, että laittomat hakkuut 
toisaalta aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia ja sosiaalisia ongelmia, ja että ne 
toisaalta vääristävät puutavarakauppaa ja aiheuttavat tappioita metsäteollisuudelle; 
katsoo, että laittomien hakkuiden torjunnan onnistuminen edellyttää ehdottomasti 
niiden taustalla olevien tekijöiden, kuten omistusoikeuden heikkouden, korruption ja 
köyhyyden poistamista; katsoo, ettei vapaaehtoinen lupajärjestelmä riitä ongelman 
ratkaisemiseen ja toistaa siksi pyyntönsä kattavan lainsäädäntöehdotuksen 
laatimiseksi alkuperältään laittoman puun ja laittomien metsätuotteiden EU:hun 
tuonnin kieltämisestä alkuperämaasta riippumatta; katsoo, että tällä pyritään 
sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen metsänhoidon edistämiseen koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 10
4 kohta

4. pitää myönteisenä komission FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on 
laittomien hakkuiden ongelman torjuminen; ottaa huomioon, että laittomat hakkuut 
toisaalta aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia ja sosiaalisia ongelmia, ja että ne 
toisaalta vääristävät puutavarakauppaa ja aiheuttavat tappioita metsäteollisuudelle; 
katsoo, että laittomien hakkuiden torjunnan onnistuminen edellyttää ehdottomasti 
niiden taustalla olevien tekijöiden, kuten omistussuhteita koskevan epäselvyyden, 
korruption ja köyhyyden poistamista; pitää myös tärkeänä tuntuvien seuraamusten 
ja rangaistusten määräämistä henkilöille ja yrityksille, jotka kauppaavat laitonta 
puutavaraa;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 11
4 a kohta (uusi)

4 a. painottaa koskemattomien metsien ekosysteemien merkitystä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi kansainvälisten sopimusten mukaisesti; 
mainitsee esimerkkinä tällaisista sitoumuksista biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen (Rio 1992) sekä tavoitteen pysäyttää lajien väheneminen 
viimeistään vuoteen 2010 mennessä (Göteborgin Eurooppa-neuvosto 2001 ja 
Johannesburgin huippukokous 2002); katsoo, että näiden sitoumusten 
toteuttamiseksi on erittäin tärkeää perustaa riittävän laajoja suojelualueita ja 
huolehtia siitä, että metsänhoitomenetelmät ja maisemansuunnittelu sopeutetaan 
laajamittaisesti biologisten edellytysten mukaisiksi;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 12
4 a kohta (uusi)

4 a. toteaa, että suuri osa EU:hun tuodusta puusta on jalostettuja tuotteita, joista jotkut 
on valmistettu alkuperältään laittomasta puusta; pyytää komissiota harkitsemaan 
yhteisön tullikoodeksin ja puun alkuperäsääntöjen muuttamista siten, että se maa, 
joka on viimeksi osallistunut luonnonvaraisesta puusta peräisin olevan tuotteen 
jalostamiseen, on velvollinen osoittamaan kyseisen raaka-aineen alkuperän ja 
laillisuuden;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 13
4 b kohta (uusi)

4 b. toteaa, että hyvän metsänhoidon neuvoston (FSC) sertifiointijärjestelmä on ainoa 
kansainvälisesti tunnustettu järjestelmä, jota vastuulliset puualan yritykset, useat 
alkuperäkansoja edustavat järjestöt, ammattiliitot sekä puuta tuottavien maiden 
ympäristöalan ja yhteiskunnalliset ryhmät tukevat; ehdottaa siksi, että kaikkien 
EU:hun tuotavien tuotteiden olisi oltava tämän järjestelmän vaatimusten mukaisia 
ja niissä olisi oltava merkintä tästä vaatimustenmukaisuudesta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 14
5 kohta

5. korostaa, että puulla on raaka-aineena ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta 
puu on (poistetaan) uudistuva ja kierrätettävä luonnonvara, ja että puun lisääntyvä 
hyödyntäminen on tärkeää muun muassa siirryttäessä fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvista energiajärjestelmistä toisiin; haluaa kuitenkin muistuttaa, että puun 
käyttöä raaka-aineena on vähennettävä maailmanlaajuisesti ja monissa EU-maissa 
on tehostettava metsätuotteiden käyttöä;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 15
5 kohta

5. korostaa, että puulla on raaka-aineena ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta 
puu on todella uudistuva ja kierrätettävä luonnonvara; ottaa huomioon, että puun 
lisääntyvä hyödyntäminen esimerkiksi rakennusmateriaalina, paperin raaka-aineena, 
pakkausmateriaalina ja energianlähteenä voi edistää uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön korvaamista ja laajentaa hiilikiertoa; katsoo (poistetaan), että 
puun kestävällä käytöllä, jossa otetaan täysin huomioon luonnon monimuotoisuus 
ja sosiaalinen tasapaino, voidaan edistää merkittävästi EU:n mahdollisuuksia 
noudattaa ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksesta ja Kioton pöytäkirjasta johtuvia sitoumuksiaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 16
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa monipuolisen puualan tutkimuksen merkitystä Euroopan unionin 
kilpailukyky- ja ympäristötavoitteiden toimeenpanossa; huomauttaa puuraaka-
aineen sisältävän monia edelleen hyödyntämättömiä kemikaaleja, joiden 
tutkimukseen ja markkinasovellusten kehittämiseen tulee osoittaa riittävästi 
voimavaroja;

Or. fi
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maciej Marian Giertych

Tarkistus 17
6 kohta

6. korostaa myös tarvetta osoittaa solidaarisuutta laajoista metsäpaloista toistuvasti
kärsineille alueille; pitää kuitenkin tärkeänä sen huomioonottamista, että sekä 
metsäpalo-ongelmat että niiden parhaan mahdollisen torjunnan edellytykset ovat 
merkittävästi erilaisia eri jäsenvaltioissa; katsoo kokemuksen osoittavan, että 
metsäpalojen tehokas ehkäiseminen ja torjuminen edellyttää ehdottomasti paikallista 
osallistumista ja toiminnan paikallisuutta (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 18
6 kohta

6. korostaa myös tarvetta osoittaa solidaarisuutta laajoista metsäpaloista toistuvasti 
kärsineille alueille; pitää kuitenkin tärkeänä sen huomioonottamista, että sekä 
metsäpalo-ongelmat että niiden parhaan mahdollisen torjunnan edellytykset ovat 
merkittävästi erilaisia eri jäsenvaltioissa; katsoo kokemuksen osoittavan, että 
metsäpalojen tehokas ehkäiseminen sekä metsänhoitomenetelmien muuttaminen 
niin, että luovutaan paloherkästä yhden lajin, kuten eukalyptyksen, viljelystä, 
edellyttää ehdottomasti paikallista osallistumista ja toiminnan paikallisuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 19
6 a kohta (uusi)

6 a. korostaa, että valtaosa metsäpalojen torjuntaan tarkoitetusta EU-tuesta pohjautuu 
nykyisin maaseudunkehittämispolitiikkaan mutta pahoittelee alueellisten ja 
kansallisten toimien koordinoinnin puutetta; katsoo, että toimien koordinointia olisi 
tehostettava sellaisten yhteisön strategisten linjausten luomisella, joilla pyritään eri 
kansallisten viranomaisten ja/tai paikallishallintojen toteuttamien ehkäisevien 
toimien parempaan yhteentoimivuuteen; 

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 20
6 b kohta (uusi)

6 b. pyytää komissiota kehottamaan kaikkia alueita laatimaan metsäpalojen torjumista 
koskevan kokonaisvaltaisen strategian ja koordinoimaan siihen liittyvät toimet 
asianomaisten valtioiden kanssa; katsoo, että tähän varautumisstrategiaan olisi 
kuuluttava maatalouden ja metsäalan väliset suhteet, alueelle ominaiset riskit ja 
ehkäisevät toimet niiden torjumiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 21
6 c kohta (uusi)

6 c. painottaa, että uudelleenmetsitys on olennaisen tärkeä keino aavikoitumisen ja 
kuivuuden torjumisessa; katsoo näin ollen, että uudelleenmetsitystä koskevia toimia 
ja strategioita on tarpeen rahoittaa ja että EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden, kuntien 
ja kaupunkien olisi osallistuttava näihin toimiin; katsoo, että uudelleenmetsityksen 
määrällinen tarve on arvioitava ja ilmaistava numeroin ja että sen laajuutta ja 
ominaispiirteitä on seurattava; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 22
6 d kohta (uusi)

6 d. pyytää kehittämään ja tutkimaan uusia metsäpalojen torjumiseen ja 
sammuttamiseen soveltuvia satelliittipohjaisia menetelmiä ja muita uudenaikaiseen 
tekniikkaan perustuvia järjestelmiä, joita voitaisiin käyttää paitsi metsien myös 
kansalaisten suojeluun;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 23
7 kohta

7. haluaa painottaa metsänviljelymenetelmien monimuotoisuuden merkitystä ja että 
siinä otettaisiin huomioon alueiden erilaiset kasvua, ilmasto-olosuhteita ja metsien 
ekosysteemejä koskevat edellytykset; katsoo, että on tarpeen korostaa ennemmin 
luonnonoloihin kuin maanomistajien tarpeisiin soveltuvia metsänhoitomenetelmiä 
sekä ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä edistäviä menetelmiä; 
katsoo, että vaihtoehtoisten menetelmien tutkimus ja kehittäminen olisi asetettava 
etusijalle ja hakkuita, yksipuolisia yhdenlajinviljelmiä ja keinotekoisia toimenpiteitä 
olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 24
7 kohta

7. korostaa (poistetaan) biologista monimuotoisuutta ja lajien suojelua valvovan EU:n 
verkoston Natura 2000 merkitystä (poistetaan); katsoo, että (poistetaan) Natura 2000 
-ohjelman ja muiden biologista monimuotoisuutta edistävien toimien onnistuminen 
edellyttää metsänomistajien sitoutumista metsiensä säilyttämistarpeiden huomioon 
ottamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 25
7 a kohta (uusi)

7 a. pahoittelee, ettei EU:n viimeisiä aarniometsiä mainita komission tiedonannossa; 
katsoo, että nämä metsät ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta 
ainutlaatuisen arvokkaita, koska niissä on satoja uhanalaisia lajeja, jotka voivat 
kasvaa vain aarniometsissä ja eivät jää eloon istutetuissa metsissä; kehottaa siksi 
EU:ta ryhtymään kiireellisiin toimiin jäljellä olevien aarniometsien suojelemiseksi; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Satu Hassi

Tarkistus 26
7 b kohta (uusi)

7 b. korostaa tarvetta parempaan tasapainoon metsien taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöllisten tehtävien välillä ja toteaa, että metsäalan huono hallinto on 
johtanut yhteiskunnallisiin konflikteihin metsistä riippuvaisten kansanryhmien, 
kuten saamelaisten, kanssa; pitää näin ollen tärkeänä, että kaikki asianomaiset 
tahot, mukaan lukien paikallinen väestö ja valtioista riippumattomat ympäristö- ja 
sosiaalialan järjestöt, otetaan mukaan metsäalan hallintoon; katsoo myös, että on 
ryhdyttävä pikaisiin toimiin eurooppalaisten metsistä riippuvaisten kansanryhmien 
maanomistusoikeuden ja elintavan suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 27
7 a kohta (uusi)

7 a. pitää uutta ympäristöalan rahoitusvälinettä (LIFE+) olennaisen tärkeänä Euroopan 
puuvarannon suojelemisessa sitä vahingoittavilta tekijöiltä, kuten metsäpaloilta, 
seuranta- ja ehkäisevien toimien avulla;

Or. es


