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21.4.2015 A8-0126/1 

Alteração  1 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  78-A. Sublinha o reconhecimento pela 

União de que, até 2020, é imperativo 

travar a perda da biodiversidade e a 

degradação dos serviços ecossistémicos, 

nomeadamente em matéria de 

polinização, bem como preservar os 

ecossistemas e respetivos serviços e 

recuperar, pelo menos, 15 % dos 

ecossistemas degradados; acrescenta que 

a União reconhece também que as 

florestas têm de ser geridas de modo 

sustentável, que a sua biodiversidade e os 

serviços por elas prestados têm de ser 

protegidos e, tanto quanto possível, 

melhorados, e que a resiliência das 

florestas às alterações climáticas, aos 

fogos, às intempéries, às pragas e às 

doenças tem de ser aumentada; destaca, 

além disso, a consequente necessidade de 

desenvolver e aplicar uma nova estratégia 

florestal da União, que atenda às 

múltiplas necessidades e benefícios das 

florestas e contribua para uma 

abordagem mais estratégica de proteção e 

valorização das florestas, nomeadamente 

através de uma gestão florestal 

sustentável
1
; 

 __________________ 

1 Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 

2013, relativa a um programa geral de ação da 

União para 2020 em matéria de ambiente – «Viver 
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bem, dentro dos limites do nosso planeta». 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Alteração  2 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  81-A. Insta os Estados-Membros a 

conceberem as respetivas políticas 

florestais de forma a ter plenamente em 

conta a importância das florestas na 

proteção da biodiversidade, na prevenção 

da erosão dos solos, na fixação de 

carbono, na purificação do ar e na 

manutenção do ciclo da água; 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Alteração  3 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 82-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  82-A. Salienta a necessidade de clarificar, 

com caráter de urgência, os impactos das 

diversas utilizações da biomassa florestal 

para a produção energética no efeito de 

estufa e de identificar quais as utilizações 

com maiores benefícios em termos de 

atenuação dentro de prazos pertinentes 

para as políticas; 

Or. en 

 

 


