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Изменение  1 

Джовани Ла Вия 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0126/2015 

Елизабет Кьострингер 

Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  78a. подчертава, че Съюзът е 

постигнал съгласие, че до 2020 г. 

трябва да бъде преустановена 

загубата на биологично разнообразие 

и влошаването на екосистемните 

услуги, в т.ч. опрашването, че 

екосистемите и техните услуги 

трябва да се поддържат и поне 15 % 

от екосистемите с влошено 

състояние следва да бъдат 

възстановени; допълва, че Съюзът 

освен това е постигнал съгласие, че 

управлението на горите трябва да 

бъде устойчиво, че горите, тяхното 

биологично разнообразие и услугите, 

които те предоставят, трябва да 

бъдат защитени и доколкото е 

осъществимо подобрени, и че трябва 

да се подобри устойчивостта на 

горите към изменението на климата, 

пожари, бури, вредители и болести; в 

допълнение подчертава, 

необходимостта да се разработи и 

приложи обновена стратегия на 

Съюза за горите, която да е насочена 

към разнообразното търсене по 

отношение на горите и 

многобройните ползи от тях и да 

допринася за по-стратегически 

подход към опазването и 

подобряването на състоянието на 

горите, в това число чрез устойчиво 



 

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

BG Единство в многообразието BG 

управление на горите
1
; 

 

__________________ 

1
 Решение №. 1386/2013/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 ноември 2020 г. 

относно Обща програма на Европейския съюз 

за действие за околната среда до 2020 година 

„Да живеем добре в пределите на нашата 

планета“ 

Or. en 
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Изменение  2 

Джовани Ла Вия 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0126/2015 

Елизабет Кьострингер 

Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  81a. настоятелно призовава 

държавите членки да изготвят 

своите политики по отношение на 

горите по начин, който изцяло взема 

под внимание значението на горите за 

опазването на биологичното 

разнообразие, предотвратяването на 

ерозията на почвата, осигуряването 

на поглъщането на въглерод и 

пречистването на въздуха, както и за 

поддържането на кръговрата на 

водата; 

  

Or. en 
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Изменение  3 

Джовани Ла Вия 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0126/2015 

Елизабет Кьострингер 

Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  82a. подчертава необходимостта 

незабавно да се изясни въздействието 

от гледна точка на парниковия ефект 

на различните употреби на горска 

биомаса за производство на енергия и 

да се идентифицират употребите, 

които могат да постигнат 

максимални ползи за смекчаване на 

изменението на климата в срокове, 

целесъобразни от гледна точка на 

политиката; 

Or. en 

 

 

 


