
 

AM\1058708PL.doc  PE555.119v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

21.4.2015 A8-0126/1 

Poprawka  1 

Giovanni La Via 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
 
Sprawozdanie A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

  78a. podkreśla, iŜ Unia uzgodniła, Ŝe do 

2020 r. naleŜy powstrzymać utratę 

róŜnorodności biologicznej i degradację 

usług ekosystemowych, w tym zapylania, 

oraz utrzymać ekosystemy i ich usługi, jak 

równieŜ odtworzyć co najmniej 15% 

zdegradowanych ekosystemów; dodaje, Ŝe 

ponadto Unia uzgodniła, iŜ gospodarka 

leśna musi być zrównowaŜona, a lasy, ich 

róŜnorodność biologiczna i zapewniane 

przez nie usługi muszą być chronione i w 

miarę moŜliwości wzmacniane, a takŜe 

musi zostać zwiększona odporność lasów 

na zmianę klimatu, poŜary, wichury, 

szkodniki i choroby; ponadto podkreśla 

zatem potrzebę opracowania i wdroŜenia 

odnowionej unijnej strategii leśnej, która 

uwzględni wielorakie potrzeby i zalety 

lasów oraz przyczyni się do bardziej 

strategicznego podejścia do ochrony i 

poprawy stanu lasów, w tym poprzez 

zrównowaŜoną gospodarkę leśną
1
; 

 

__________________ 

1Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w 

sprawie ogólnego unijnego programu działania w 

zakresie środowiska do 2020 r. – „Dobra jakość 

Ŝycia z uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety”. 
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Poprawka  2 

Giovanni La Via 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
 
Sprawozdanie A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

  81a. apeluje do państw członkowskich 

o opracowanie krajowej polityki leśnej 

w taki sposób, by w pełni uwzględnić 

znaczenie lasów dla ochrony 

róŜnorodności biologicznej, zapobiegania 

erozji gleby, zapewniania pochłaniania 

dwutlenku węgla i oczyszczania powietrza 

oraz dla utrzymania obiegu wody; 

  

Or. en 
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Poprawka  3 

Giovanni La Via 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
 
Sprawozdanie A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

  82a. podkreśla potrzebę pilnego 

określenia skutków cieplarnianych 

róŜnych zastosowań biomasy leśnej do 

celów energetycznych oraz potrzebę 

wskazania zastosowań, które mogą 

przynieść największe korzyści z punktu 

widzenia łagodzenia zmiany klimatu w 

perspektywie czasowej stosownej dla 

strategii; 

Or. en 

 
 


