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Ändringsförslag  1 
Giovanni La Via 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

Betänkande A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 78a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78a. Europaparlamentet betonar att EU 

har beslutat att förlusten av biologisk 

mångfald och förstöringen av 

ekosystemtjänsterna, däribland 

pollinering, måste stoppas, att 

ekosystemen och deras tjänster måste 

bevaras och att minst 15 % av de 

förstörda ekosystemen måste ha återställts 

senast 2020. Dessutom har EU slagit fast 

att skogsförvaltningen måste vara hållbar, 

att skogarna, deras biologiska mångfald 

och de tjänster de tillhandahåller måste 

skyddas och, i möjligaste mån, stärkas 

och att skogarnas motståndskraft mot 

klimatförändringar, bränder, stormar, 

skadegörare och sjukdomar måste 

förbättras. Parlamentet betonar därför att 

det måste utarbetas och genomföras en 

förnyad EU-skogsstrategi för att hantera 

de många krav som ställs på skogen och 

de många fördelar som skogen ger och för 

att bidra till ett mer strategiskt 

tillvägagångssätt för skydd och 

förbättring av skogarna, bl.a. genom 

hållbar skogsförvaltning1. 

 _________________ 

 
1 
Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1386/2013/EU av den 

20 november 2013 om ett allmänt 

miljöhandlingsprogram för unionen till 

2020 – Att leva gott inom planetens 
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Ändringsförslag  2 
Giovanni La Via 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

Betänkande A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 81a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 81a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utforma sin 

skogsbrukspolitik på ett sätt som tar full 

hänsyn till skogarnas viktiga funktioner, 

dvs. att skydda den biologiska 

mångfalden, förhindra jorderosion, binda 

koldioxid och rena luften, samt 

upprätthålla vattnets kretslopp. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Giovanni La Via 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

Betänkande A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 82a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 82a. Europaparlamentet betonar behovet 

av att omgående utreda hur 

skogsbiomassa som energikälla bidrar till 

växthuseffekten, beroende på vilken 

metod som används, och kartlägga vilka 

metoder som i störst utsträckning kan 

bidra till en minskning av 

klimatförändringarna inom för politiken 

relevanta tidsramar. 

Or. en 

 

 


