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Forslag til beslutning 

Punkt 78 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  78a. understreger, at det i Unionen er 

aftalt, at tabet af biodiversitet og 

forringelsen af økosystemtjenester, 

herunder bestøvning, skal standses, at 

økosystemer og økosystemtjenester skal 

bevares, og at mindst 15 % af de skadede 

økosystemer skulle være retableret; 

tilføjer, at Unionen endvidere er nået til 

enighed om, at skovforvaltningen skal 

gøres bæredygtig, og at skovene, deres 

biodiversitet og de tjenester, som de yder, 

skal beskyttes og – så vidt det kan lade sig 

gøre – forøges, samt at skovenes 

modstandsdygtighed over for 

klimaændringer, skovbrande, storme, 

skadedyr og sygdom skal forbedres; 

understreger endvidere behovet for 

udvikling og gennemførelse af en fornyet 

EU-strategi for skovbrug med henblik på 

at håndtere de mange krav til skove og 

deres funktion, og som bidrager til en 

mere strategisk tilgang til beskyttelse og 

forbedring af skove, herunder via 

bæredygtig skovforvaltning
1
; 

 

__________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et 

generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 

"Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" 
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Forslag til beslutning 

Punkt 81 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  81a. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at udarbejde deres 

skovpolitikker på en måde, der fuldt ud 

tager højde for betydningen af skove i 

forbindelse med bevarelse af biodiversitet, 

forebyggelse af jorderosion, 

kulstofbinding og luftrensning samt 

vedligeholdelse af vandcyklussen; 

  

Or. en 
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Elisabeth Köstinger 
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Forslag til beslutning 

Punkt 82 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  82a. understreger behovet for så hurtigt 

som muligt at klarlægge drivhuseffekten 

af de forskellige anvendelser af 

skovbiomasse til energi og indkredse de 

anvendelsesformer, der kan opnå det 

størst mulige modvirkningspotentiale 

inden for de politikrelevante tidsrammer; 

Or. en 

 

 


