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21.4.2015 A8-0126/1 

Amendamentul 1 

Giovanni La Via 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 

Raport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 
O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  78a. subliniază faptul că Uniunea a 
convenit ca, până în 2020, pierderea 
biodiversității și deteriorarea serviciilor 
ecosistemice, inclusiv polenizarea, să fie 
oprite, ecosistemele și serviciile 
ecosistemice să fie menținute și cel puțin 
15 % din ecosistemele deteriorate să fie 
reabilitate; adaugă faptul că s-a mai 
convenit la nivelul Uniunii că gestionarea 
pădurilor trebuie să fie sustenabilă, iar 
pădurile, biodiversitatea lor și beneficiile 
pe care acestea le asigură trebuie să fie 
protejate și, pe cât posibil, îmbunătățite, 
iar rezistența pădurilor la schimbările 
climatice, incendii, furtuni, dăunători și 
boli trebuie stimulată; subliniază, în plus, 
că este necesar să se elaboreze și să se 
pună în aplicare o nouă strategie a 
Uniunii privind pădurile, care să abordeze 
numeroasele exigențe și beneficii legate 
de păduri și să contribuie la adoptarea 
unei abordări mai strategice în ceea ce 
privește protecția și consolidarea 
pădurilor, inclusiv prin gestionarea 
sustenabilă a acestora1; 

 

__________________ 

1Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 
privind un Program general al Uniunii de acțiune 
pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în 
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limitele planetei noastre”. 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Amendamentul 2 

Giovanni La Via 
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  81a. îndeamnă statele membre să își 
elaboreze propria politică forestieră astfel 
încât să ia pe deplin în considerare 
importanța pădurilor în ceea ce privește 
protejarea biodiversității, prevenirea 
eroziunii solului, sechestrarea carbonului 
și purificarea aerului, precum și 
menținerea circuitului apei; 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Amendamentul 3 

Giovanni La Via 
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  82a. subliniază necesitatea unei clarificări 
urgente a efectului de seră pe care l-au 
avut diferitele utilizări ale biomasei 
forestiere pentru energie, precum și a 
identificării utilizărilor prin care se pot 
obține cele mai bune rezultate de reducere 
a emisiilor în termene relevante pentru 
obiectivele politice; 

Or. en 

 

 


