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21.4.2015 A8-0126/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Giovanni La Via 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  78a. zdôrazňuje, že Únia pristúpila na to, 
že do roku 2020 musí byť zastavená strata 
biodiverzity a degradácia ekosystémových 
služieb vrátane opeľovania, musia sa 
zachovať ekosystémy a ich služby a malo 
by byť obnovených aspoň 15 % 
degradovaných ekosystémov; dodáva, že 
Únia navyše súhlasila s tým, že 
obhospodarovanie lesov sa musí 
realizovať udržateľným spôsobom, že 
lesy, ich biodiverzitu a služby, ktoré 
poskytujú, treba chrániť a v najväčšej 
možnej miere posilňovať a že sa musí 
zvýšiť odolnosť lesov voči zmene klímy, 
požiarom, búrkam, škodcom a chorobám; 
okrem toho zdôrazňuje, že je teda 
potrebné vypracovať a implementovať 
obnovenú stratégiu lesného hospodárstva 
Únie, ktorá sa bude zaoberať rozmanitými 
požiadavkami kladenými na lesy 
a prínosom lesov a ktorá prispeje 
k strategickejšiemu prístupu k ochrane 
a zveľaďovaniu lesov, a to okrem iného 
prostredníctvom trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov1; 

 

__________________ 
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 
o všeobecnom environmentálnom akčnom 
programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci 
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možností našej planéty“. 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Giovanni La Via 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  81a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali svoje politiky lesného 
hospodárstva spôsobom, ktorý plne 
zohľadňuje význam lesov z hľadiska 
ochrany biodiverzity, prevencie erózie 
pôdy, zabezpečenia sekvestrácie oxidu 
uhličitého a čistenia vzduchu 
a udržiavania kolobehu vody; 

  

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Giovanni La Via 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva 
COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  82a. zdôrazňuje potrebu urýchlene 
objasniť, aký účinok má energetické 
využívanie lesnej biomasy z hľadiska 
tvorby skleníkového efektu, a určiť tie 
druhy využitia, ktorými sa dá dosiahnuť 
najvýraznejší prínos k zmierneniu tohto 
efektu v rámci lehôt relevantných pre 
príslušnú oblasť politiky; 

Or. en 

 
 


