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21.4.2015 A8-0126/1 

Módosítás  1 
Giovanni La Via 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
 
Jelentés A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
Az erdıket és az erdıalapú ágazatot érintı új uniós erdıgazdálkodási stratégia 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
78 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  78a. hangsúlyozza, hogy az Unió 

egyetértett abban, hogy 2020-ig meg kell 

állítani a biológiai sokféleség csökkenését 

és az ökoszisztéma-szolgáltatások – köztük 

a beporzás – romlását, fenntartja az 

ökoszisztémákat és szolgáltatásaikat, és 

helyreállítja a leromlott ökoszisztémák 

legalább 15%-át; hozzáteszi, hogy az Unió 

abban is egyetértett, hogy az 

erdıgazdálkodásnak fenntarthatónak kell 

lennie, az erdıknek, az erdık biológiai 

sokféleségének és az általuk nyújtott 

szolgáltatásoknak védelemben kell 

részesülniük, és a lehetıségekhez képest 

javítani kell azokat, továbbá javítani kell 

az erdık éghajlatváltozással, tőzvészekkel, 

viharokkal, kártevıkkel és fertızésekkel 

szembeni ellenálló képességét; 

hangsúlyozza ezenkívül, hogy ennek 

megfelelıen olyan megújított uniós 

erdészeti stratégia kidolgozására és 

végrehajtására van szükség, amely 

figyelembe veszi az erdıkkel szembeni 

igények és az erdık elınyeinek 

sokféleségét, és hozzájárul a 

fokozottabban stratégiai erdıvédelmi és -

fejlesztési megközelítéshez, többek között 

fenntartható erdıgazdálkodás útján
1
; 

 

__________________ 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
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1386/2013/EU határozata (2013. november 20.) a 

„Jólét bolygónk felélése nélkül” címő, a 2020-ig 

tartó idıszakra szóló általános uniós 

környezetvédelmi cselekvési programról 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Módosítás  2 
Giovanni La Via 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
 
Jelentés A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
Az erdıket és az erdıalapú ágazatot érintı új uniós erdıgazdálkodási stratégia 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
81 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  81a. sürgeti a tagállamokat, hogy 

erdészeti politikáikat oly módon alakítsák 

ki, hogy teljes mértékben figyelembe 

veszik az erdıknek a biológiai sokféleség 

megóvásával, a talajerózió megelızésével, 

a szénmegkötéssel és a levegıtisztítással, 

valamint a vízkörforgás fenntartásával 

összefüggésben fennálló jelentıségét; 

  

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Módosítás  3 
Giovanni La Via 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
 
Jelentés A8-0126/2015 
Elisabeth Köstinger 
Az erdıket és az erdıalapú ágazatot érintı új uniós erdıgazdálkodási stratégia 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
82 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
 

  82a. hangsúlyozza, hogy sürgısen 

tisztázni kell az erdei biomassza energia 

céljából történı különbözı 

felhasználásainak üvegházhatását, és meg 

kell határozni azokat a felhasználásokat, 

amelyek a politika idıkeretein belül a 

mérséklés szempontjából a legnagyobb 

elınyöket tudják elérni; 

Or. en 

 
 


