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Tarkistus  1 

Giovanni La Via 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 a. korostaa, että unionissa on sovittu, 

että vuoteen 2020 mennessä on 

pysäytettävä luonnon monimuotoisuuden 

häviäminen ja pölytyksen kaltaisten 

ekosysteemipalvelujen heikkeneminen, 

säilytettävä ekosysteemit ja niiden palvelut 

ja ennallistettava vähintään 15 prosenttia 

heikentyneistä ekosysteemeistä; toteaa, 

että lisäksi unionissa on sovittu, että 

metsänhoidon on oltava kestävää ja että 

metsiä, niiden luonnon monimuotoisuutta 

ja niiden tarjoamia palveluja on 

suojeltava ja että on lisättävä suojelua ja 

parannettava metsien kykyä kestää 

ilmastonmuutosta, metsäpaloja, myrskyjä, 

tuholaisia ja tauteja siinä määrin kuin se 

on mahdollista; korostaa lisäksi, että on 

laadittava ja pantava täytäntöön unionin 

uudistettu metsästrategia, jossa otetaan 

huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset 

tarpeet ja niistä saatavat hyödyt ja jolla 

edistetään entistä strategisempaa 

lähestymistapaa metsien suojeluun ja 

parantamiseen myös kestävän 

metsänhoidon avulla
1
; 

 __________________ 

 
1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 

20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 

2020 ulottuvasta yleisestä unionin 

ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä 
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elämä maapallon resurssien rajoissa”. 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Tarkistus  2 

Giovanni La Via 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

81 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 81 a. kehottaa jäsenvaltioita 

suunnittelemaan metsätalouspolitiikkansa 

siten, että ne ottavat täysimääräisesti 

huomioon metsien merkityksen luonnon 

monimuotoisuuden suojelemisen, 

maaperän eroosion ehkäisemisen, hiilen 

sitomisen ja ilman puhdistamisen sekä 

veden kiertokulun ylläpitämisen 

yhteydessä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Giovanni La Via 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

82 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 82 a. korostaa, että on tärkeää selventää 

kiireellisesti metsän biomassan erilaisten 

energiaan liittyvien käyttötarkoitusten 

kasvihuonekaasuvaikutukset ja määritellä 

käyttötarkoitukset, joiden avulla voidaan 

saavuttaa paras mahdollinen hillitsevä 

vaikutus alan toimien kannalta 

merkittävässä ajassa; 

Or. en 

 

 


