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 78 α. τονίζει το γεγονός ότι η Ένωση έχει 
συµφωνήσει ότι µέχρι το 2020 θα πρέπει 
να έχει επιτύχει την ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της 
υποβάθµισης των οικοσυστηµικών 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της 
επικονίασης, τη διατήρηση των 
οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν και αποκατάσταση 
τουλάχιστον του 15% των 
υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων· 
συµπληρώνει επίσης ότι η Ένωση έχει 
περαιτέρω συµφωνήσει ότι πρέπει να 
είναι βιώσιµη η διαχείριση των δασών, να 
προστατευθούν και, στο µέτρο του 
δυνατού, να ενισχυθούν τα δάση, η 
βιοποικιλότητά τους και οι υπηρεσίες που 
παρέχουν και ότι πρέπει να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα των δασών στην 
κλιµατική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στις 
καταιγίδες, καθώς και στην προσβολή 
από παράσιτα και ασθένειες· τονίζει, 
επιπλέον, την ανάγκη να εκπονηθεί και να 
εφαρµοσθεί µια ανανεωµένη δασική 
στρατηγική της Ένωσης, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες των 
δασών και τα πολλαπλά οφέλη τους, και 
θα συµβάλλει σε µια πιο στρατηγική 
προσέγγιση της προστασίας και της 
ενίσχυσης των δασών, µεταξύ άλλων, 
µέσω µιας αειφόρου διαχείρισης των 
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1 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής 

Νοεµβρίου 2013, σχετικά µε το γενικό ενωσιακό 

πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 

«Ευηµερία εντός των ορίων του πλανήτη µας» 

Or. en 



 

AM\1058708EL.doc  PE555.119 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

21.4.2015 A8-0126/2 

Τροπολογία  2 

Giovanni La Via 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τοµέα 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 81 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 81 α προτρέπει τα κράτη µέλη να 
σχεδιάσουν τη δασική πολιτική τους µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνεται πλήρως 
υπόψη η σηµασία των δασών σε σχέση µε 
την προστασία της βιοποικιλότητας, την 
πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, 
την παγίδευση του διοξειδίου του 
άνθρακα και τον καθαρισµό του αέρα, 
καθώς και για τη διατήρηση του κύκλου 
του ύδατος· 
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 82 α τονίζει την ανάγκη να 
διευκρινισθούν κατεπειγόντως οι 
επιπτώσεις των διάφορων χρήσεων της 
δασικής βιοµάζας για την ενέργεια σε 
σχέση µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
και να εντοπισθούν οι χρήσεις που 
µπορούν να επιτύχουν τα µεγαλύτερα 
οφέλη µετριασµού του φαινοµένου στο 
πλαίσιο χρονοδιαγραµµάτων βάσει 
πολιτικής· 
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