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Pakeitimas  1 

Giovanni La Via 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui 

COM(2013) 0659 – 2014/2223(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

78 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 78a. pabr÷žia, kad Sąjunga susitar÷, jog 

iki 2020 m. biologin÷s įvairov÷s nykimas 

ir ekosistemų paslaugų, įskaitant 

apdulkinimą, blog÷jimas turi būti 

sustabdytas, ekosistemos ir jų paslaugos 

turi būti išlaikomos ir mažiausiai 15 proc. 

sunykusių ekosistemų tur÷tų būti atkurta; 

priduria, kad Sąjunga taip pat pritar÷, jog 

miškų valdymas turi būti tvarus, miškai, 

jų biologin÷ įvairov÷ ir jų užtikrinamos 

paslaugos turi būti apsaugoti ir kiek 

galima pl÷tojami, kad turi būti padidintas 

miškų atsparumas klimato kaitai, 

gaisrams, audroms, kenk÷jams ir ligoms; 

be to, pabr÷žia, kad d÷l šios priežasties 

būtina parengti ir įgyvendinti atnaujintą 

Sąjungos miškų strategiją, pagal kurią 

būtų sprendžiami įvairūs miškams 

keliamų reikalavimų ir jų teikiamos 

naudos klausimai ir kuria būtų padedama 

laikytis strategiškesnio požiūrio į miškų 

apsaugą ir puosel÷jimą, be kita ko, 

užtikrinant tvarų miškų valdymą
1
; 

 

__________________ 

12013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES d÷l 

bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų 

programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų 

planetos išgales“ 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 81a. primygtinai ragina valstybes nares 

taip formuoti savo miškininkyst÷s politiką, 

kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į 

miškų svarbą saugant biologinę įvairovę, 

užkertant kelią dirvožemio erozijai, 

užtikrinant anglies sekvestraciją ir oro 

gryninimą, taip pat palaikant vandens 

ciklą; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.4.2015 A8-0126/3 

Pakeitimas  3 

Giovanni La Via 
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Elisabeth Köstinger 
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82 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. pabr÷žia, kad būtina skubiai 

išsiaiškinti, kokį šiltnamio efekto poveikį 

daro įvairūs miško biomas÷s naudojimo 

būdai energijai gaminti, ir nustatyti 

naudojimo būdus, kuriais galima pasiekti 

didžiausią švelninimo poveikį laikantis 

politikos sričiai taikomų terminų; 

Or. en 

 

 

 


