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Pozměňovací návrh  1 

Giovanni La Via 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 78a. zdůrazňuje, že Unie schválila, že do 

roku 2020 musí být zastaven úbytek 

biologické rozmanitosti a zhoršování 

ekosystémových služeb, včetně opylení, a 

že ekosystémy a jejich služby musí být 

zachovány, přičemž by mělo být obnoveno 

alespoň 15 % ekosystémů, jež byly 

poškozeny; dodává, že Unie dále schválila, 

že obhospodařování lesů musí být 

udržitelné, lesy, jejich biologická 

rozmanitost a služby, které poskytují, musí 

být chráněny a v nejvyšší možné míře 

podporovány a že musí být zvýšena 

odolnost lesů vůči změně klimatu, 

požárům, bouřím, napadením škůdci 

a chorobám; zdůrazňuje dále, že je tudíž 

zapotřebí vytvořit a provést obnovenou 

strategii Unie v oblasti lesnictví, zabývající 

se mnohými požadavky kladenými na lesy 

a přínosem lesů a přispívající ke 

strategičtějšímu přístupu k ochraně a 

zlepšování kvality lesů, a to i 

prostřednictvím udržitelného 

obhospodařování lesů
1
; 

 

__________________ 

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o 

všeobecném akčním programu Unie pro životní 

prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život 

v mezích naší planety“ 

Or. en 
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21. 4. 2015 A8-0126/2 

Pozměňovací návrh  2 

Giovanni La Via 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

vypracovaly politiky v oblasti lesnictví 

takovým způsobem, který bude plně 

zohledňovat význam lesů při ochraně 

biologické rozmanitosti, prevenci eroze 

půdy, zajišťování ukládání uhlíku 

a čištění vzduchu a při zachovávání 

koloběhu vody; 

Or. en 
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21. 4. 2015 A8-0126/3 

Pozměňovací návrh  3 

Giovanni La Via 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 

objasnit dopad skleníkového efektu 

různých druhů využití lesní biomasy pro 

získávání energie a zjistit, které způsoby 

využití mají největší potenciál zmírnit 

změny změnu klimatu v časovém rámci 

příslušném pro danou oblast politiky; 

Or. en 

 

 


