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21.4.2015 A8-0126/1 

Amendement  1 

Giovanni La Via 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  78 bis. benadrukt dat de Unie is 

overeengekomen dat tegen 2020 het 

biodiversiteitsverlies en de achteruitgang 

van ecosysteemdiensten, inclusief 

bestuiving, tot staan moeten zijn gebracht, 

dat de ecosystemen en de diensten die zij 

leveren, moeten worden behouden en dat 

ten minste 15% van de aangetaste 

ecosystemen moet zijn hersteld; voegt 

hieraan toe dat de Unie voorts is 

overeengekomen dat het bosbeheer 

duurzaam moet zijn, dat de bossen, de 

daarin aanwezige biodiversiteit en de door 

bossen geleverde diensten beschermd en, 

waar mogelijk, verbeterd moeten worden 

en dat de weerbaarheid van bossen tegen 

klimaatverandering, branden, stormen, 

plagen en ziekten moet worden verbeterd; 

onderstreept daarnaast dat er dus 

behoefte bestaat aan de ontwikkeling en 

uitvoering van een vernieuwde EU-

strategie voor de bossen, waarin de 

diverse exploitatievormen en voordelen 

van bossen aan de orde komen en die 

bijdraagt aan een meer strategische 

benadering van de bescherming en 

verbetering van de bossen, onder meer 

door duurzaam bosbeheer
1
; 

__________________ 

1
 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 november 2013 

inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma 
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voor de Europese Unie voor de periode tot en met 

2020 "Goed leven, binnen de grenzen van onze 

planeet". 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Amendement  2 

Giovanni La Via 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 81 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  81 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 

hun bosbouwbeleid zodanig te ontwerpen 

dat daarin ten volle rekening wordt 

gehouden met het belang van bossen voor 

het beschermen van de biodiversiteit, het 

voorkomen van bodemerosie, de 

koolstofopslag en luchtzuivering en de 

handhaving van de waterkringloop; 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Amendement  3 

Giovanni La Via 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  82 bis. benadrukt dat er dringend 

duidelijkheid moet komen over de 

broeikasgasemissies van de verschillende 

toepassingen van bosbiomassa voor 

energie en dat moet worden vastgesteld 

welke toepassingen de grootste reductie 

binnen een beleidsrelevant tijdsbestek 

kunnen opleveren; 

Or. en 

 

 


