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 78 a. rõhutab, et liit on kokku leppinud, et 

2020. aastaks tuleb bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ja 

ökosüsteemi teenuste, sealhulgas 

tolmeldamise halvenemine peatada, 

ökosüsteemid ja nende teenused tuleb 

säilitada ning vähemalt 15 % kahjustatud 

ökosüsteemidest tuleks taastada; lisab, et 

peale selle on liit kokku leppinud, et 

metsade majandamine peab olema 

säästev, metsasid, nende elurikkust ja 

nende pakutavaid teenuseid tuleb kaitsta 

ja võimaluste piires tõhustada ning 

metsade vastupanuvõimet 

kliimamuutustele, tulekahjudele, 

tormidele, kahjuritele ja haigustele tuleb 

suurendada; rõhutab lisaks vajadust 

töötada välja ja rakendada uuendatud 

liidu metsastrateegia, milles käsitletakse 

mitmesuguseid metsadele esitatavaid 

nõudmisis ja metsadest saadavat kasu 

ning mis moodustab osa metsade kaitse ja 

edendamise strateegilisemast käsitusest, 

sh metsade säästva majandamise kaudu1; 

 

__________________ 

1
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 

2013. aasta otsus nr 1386/2013/EL, milles 

käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast 

tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu 

maakera võimaluste piires”. 
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 81 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

kavandaksid oma metsapoliitika viisil, mis 

võtab igakülgselt arvesse metsade tähtsust 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, 

pinnase erosiooni tõkestamisel, CO2 

sidumisel, õhu puhastamisel ning 

veeringluse säilitamisel; 
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 82 a. rõhutab pakilist vajadust selgitada 

mitmesuguste metsa biomassi energia 

tootmiseks kasutamise viiside mõju 

kasvuhoonegaasidele ja teha kindlaks 

need kasutusviisid, mis aitavad saavutada 

asjaomase poliitikaga ette nähtud tähtaja 

jooksul kliimamuutuste leevendamise 

seisukohast kõige enam kasu; 

Or. en 

 

 


