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Grozījums Nr.  1 

Giovanni La Via 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

par jaunu ES meža stratēăiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

78.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  78.a uzsver –Savienība ir panākusi 
vienošanos, ka līdz 2020. gadam ir jāaptur 
bioloăiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu, tostarp 
apputeksnēšanas, degradācija, ir 
jāsaglabā ekosistēmas un to pakalpojumi 
un būtu jāatjauno vismaz 15 % degradēto 
ekosistēmu; norāda, ka vienošanās 
Savienībā ir panākta arī par to, ka meža 
apsaimniekošanai ir jābūt ilgtspējīgai, ir 
jāaizsargā un, ciktāl iespējams, jāuzlabo 
meži, to bioloăiskā daudzveidība un 
sniegtie pakalpojumi un ir jāuzlabo mežu 
noturība pret klimata pārmaiĦām, 
ugunsgrēkiem, vētrām, kaitēkĜiem un 
slimībām; turklāt uzsver nepieciešamību 
izstrādāt un īstenot atjaunotu Savienības 
meža stratēăiju, kas pievērstos gan 
daudzajām meža vajadzībām, gan meža 
sniegtajam labumam un dotu ieguldījumu 
stratēăiskākas pieejas izveidē mežu 
aizsardzībai un uzlabošanai, tostarp 
īstenojot mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu1; 

__________________ 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
20. novembra Lēmums Nr. 1386/2013/ES par 
vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 
2020. gadam "Labklājīga dzīve ar pieejamajiem 
planētas resursiem" 
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Grozījums Nr.  2 

Giovanni La Via 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

par jaunu ES meža stratēăiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

81.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  81.a mudina dalībvalstis izstrādāt savas 
mežsaimniecības politikas nostādnes, 
pilnībā Ħemot vērā mežu nozīmi 
bioloăiskās daudzveidības aizsargāšanā, 
zemes erozijas novēršanā, oglekĜa 
piesaistīšanā un gaisa attīrīšanā, kā arī 
ūdens cikla uzturēšanā; 
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Grozījums  3 

Giovanni La Via 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

par jaunu ES meža stratēăiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  82.a uzsver, ka steidzami ir jāprecizē 
siltumnīcefekta ietekme uz enerăijai 
izmantotās meža biomasas dažādiem 
pielietojuma veidiem un jāidentificē 
pielietojumi, kas politiskas nostādnēs 
paredzētajos termiĦos var šo ietekmi 
samazināt visvairāk; 

Or. en 

 
 
 


