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21.4.2015 A8-0126/1 

Predlog spremembe  1 

Giovanni La Via 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  78a. poudarja, da je Unija sklenila, da je 

treba do leta 2020 zaustaviti izgubo 

biotske raznovrstnosti in degradacijo 

ekosistemskih storitev, vključno z 

opraševanjem, da je treba ekosisteme in 

njihove storitve ohraniti ter da bi moralo 

biti vsaj 15 % načetih ekosistemov 

obnovljenih; dodaja, da se je Unija tudi 

strinjala, da mora biti gospodarjenje z 

gozdovi trajnostno, gozdovi, njihova 

biotska raznovrstnost in njihove storitve 

zavarovani in, če je to izvedljivo, povečani, 

odpornost gozdov na podnebne 

spremembe, požare, nevihte, škodljivce in 

bolezni pa povečana; poleg tega poudarja, 

da je zato treba razviti in izvajati 

prenovljeno strategijo Unije o gozdovih, ki 

obravnava številne zahteve in koristi v 

zvezi z gozdovi ter prispeva k bolj strateško 

usmerjenemu pristopu k varstvu gozdov in 

izboljšanju njihovega stanja
1
; 

 

__________________ 

1 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem 

okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 

– „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 

planeta“. 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Predlog spremembe  2 

Giovanni La Via 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  81a. poziva države članice, naj svoje 

gozdarske politike oblikujejo tako, da bo v 

celoti upoštevan pomen gozdov pri 

varovanju biotske raznovrstnosti, 

preprečevanju erozije tal, sekvestraciji 

ogljika in čiščenju zraka ter vzdrževanju 

vodnega ciklusa; 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Predlog spremembe  3 

Giovanni La Via 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  82a. poudarja, da je treba nujno 

razjasniti, kakšni so toplogredni učinki 

različne rabe gozdne biomase za energijo, 

in opredeliti rabe, ki so lahko v politično 

relevantnem časovnem okviru z vidika 

blaženja podnebnih sprememb najbolj 

koristne; 

Or. en 

 

 


