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Изменение 1
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A a (ново) 

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че растящите 
дървета улавят въглерод от 
атмосферата и са важен източник и 
поглътител на въглеродни потоци, и 
тъй като европейските гори се 
разрастват по площ, за въглерода в 
дървесната биомаса в Европа се 
счита, че понастоящем се увеличава с 
116 милиона тона годишно, 

Or.en

Изменение 2
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че според 
Икономическата комисия за Европа 
(ИКЕ) на Организацията на 
обединените нации, дългосрочната 
тенденция за увеличаване на горската 
покривка в Европейския съюз е 
стабилна,

Or.en

Изменение 3
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A в (ново)
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Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че Европа 
разполага с обща територия, покрита 
с гори и други залесени земи, в размер 
на 177 милиона хектара, обхващащи 
42% от сухоземната територия,

Or.en

Изменение 4
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A г (ново)

Проектостановище Изменение

Аг. като има предвид, че 
разнообразието от природни условия в 
различните горски райони в Европа е 
огромно, като то обхваща 
субарктични и средиземноморски, 
алпийски и равнинни райони, 
включително речни долини и делти,

Or.en

Изменение 5
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A д (ново)

Проектостановище Изменение

Ад. като има предвид, че горите 
осигуряват поминък за милиони 
работници, предприемачи и 
собственици на гори, и допринасят 
съществено за икономическия 
растеж, заетостта и просперитета,

Or.en
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Изменение 6
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A е (ново)

Проектостановище Изменение

Ае. като има предвид, че през 2005 г. 
секторът имаше оборот от близо 380 
милиарда евро, което се равнява на 
близо 9% от БВП в Европа,

Or.en

Изменение 7
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A ж (ново)

Проектостановище Изменение

Аж. като има предвид,  че 
устойчивото управление на горите, 
включително опазването на горите, е 
изключително важно за запазването 
на многообразието на горите, 
тяхното здраве и устойчивост,

Or.en

Изменение 8
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A з (ново)

Проектостановище Изменение

Аз. като има предвид, че активно и 
устойчиво управляваните гори са един 
от най-ефективните начини за 
съхраняване на CO2 от атмосферата,

Or.en
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Изменение 9
Lena Ek

Проектостановище
Съображение A и (ново)

Проектостановище Изменение

Аи. като има предвид, че горският 
сектор е особено важен в селските 
райони и че в 350-те хиляди 
предприятия в горското стопанство 
са заети близо 3 милиона души, т.е.  
8,6% от общата производствена 
работна сила в Европа,

Or.en

Изменение 10
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и при предоставянето на 
необходимите екосистемни услуги, 
като например биологично 
разнообразие;

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и за защитата на биологичното 
разнообразие на горите, които 
предоставят множество екосистемни 
услуги (услуги за снабдяване –
например дървен материал за 
строителството, услуги за регулиране 
чрез поглъщане на въглерод и защита 
от природни бедствия, както и услуги 
от културно естество посредством 
устойчивия туризъм), които са 
незаменими за обществото;
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Or.fr

Изменение 11
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на 
кризата, свързана с климата;
подчертава, че устойчивото управление 
на горите е от основно значение за ЕС 
при постигането на неговите цели в 
областта на климата и при 
предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като един от основните 
фактори, които водят до сдържане 
на факторите, които допринасят за 
изменението на климата например 
чрез улавянето на CO2, който 
съществува в атмосферата;
подчертава, че устойчивото управление 
на горите е от основно значение за ЕС 
при постигането на неговите цели в 
областта на климата, при 
предоставянето на защита от 
крайни явления, като например 
наводнения, и при предоставянето на 
необходимите екосистемни услуги, като 
например биологично разнообразие;

Or.el

Изменение 12
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор,
допринасящ за решаването на 
кризата, свързана с климата; 
подчертава, че устойчивото управление 
на горите е от основно значение за ЕС 
при постигането на неговите цели в 

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за смекчаването на 
последиците от изменението на
климата; подчертава, че устойчивото 
управление на горите е от основно 
значение за ЕС при постигането на 
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областта на климата и при 
предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

неговите цели в областта на околната 
среда и при предоставянето на 
необходимите екосистемни услуги, като 
например биологично разнообразие;
счита, че подходящото залесяване и 
поддържането на горските ресурси 
могат значително да намалят риска 
от наводнения, свлачища и пожари;

Or.pl

Изменение 13
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и при предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата,
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и биологичното разнообразие при 
предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги;

Or.et

Изменение 14
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
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устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и при предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

устойчивото управление на горите, със
засилено опазване и възстановяване на 
горите, е от основно значение за ЕС 
при постигането на неговите цели в 
областта на климата и при 
предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

Or.en

Изменение 15
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и при предоставянето на необходимите 
екосистемни услуги, като например 
биологично разнообразие;

1. приветства становището на 
Комисията, че горите следва да се 
разглеждат като основен фактор, 
допринасящ за решаването на кризата, 
свързана с климата; подчертава, че 
устойчивото управление на горите е от 
основно значение за ЕС при постигането 
на неговите цели в областта на климата 
и при предоставянето на необходимите 
екосистемни функции, като например 
биологично разнообразие;

Or.el

Изменение 16
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че ЕС и всички държави-
членки са подписали конвенцията за 
биологичното разнообразие, което 
означава, че те трябва да приемат 
цялостен подход към управлението на 
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екосистемите, като същевременно 
отчитат, че всички съставни части 
на екосистемите са взаимно свързани, 
дори извън защитените зони;
отбелязва, че ЕС и държавите-членки 
не са сторили достатъчно за 
спирането на загубата на биологично 
разнообразие в Европа;

Or.et

Изменение 17
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита, че енергичната политика 
за борба срещу изменението на 
климата е напълно съвместима с 
амбицията за по-нататъшно 
развитие на горската промишленост 
като важен клон на промишлеността 
в Европа; счита, че горската 
промишленост следва да продължи да 
се развива, така че тя да продължи и 
в бъдеще да допринася за създаването 
на устойчив икономически растеж, 
нови работни места и за борбата 
срещу изменението на климата;

Or.sv

Изменение 18
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. призовава настоятелно 
Комисията да включи сред 
приоритетите на политиката в 
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областта на горите значително
увеличаване на ролята, която играят 
горите в защитата от наводнения;
изразява надежда, че едновременно с 
това тя ще вземе предвид аспектите 
на защитата от наводнения при 
разработването на информационни 
системи и системи за финансова 
подкрепа за горското стопанство;

Or.hu

Изменение 19
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. в тази връзка настоява, че 
защитата на екосистемите на 
горите е важна, тъй като те 
позволяват да се отговори на 
бъдещите стратегии на ЕС за 
защита на биологичното 
разнообразие, борба с изменението на 
климата и  намаляване на 
потреблението на енергия;

Or.fr

Изменение 20
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от 
обезпечаване на бъдещи механизми на 
финансиране за инвестиции във 
възобновяеми енергии и програми за 
съхраняване и насърчаване на 
териториите с дива флора и фауна и 
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на биологичното разнообразие;

Or.ro

Изменение 21
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че в някои държави-
членки горското стопанство вече е 
основано твърдо върху принципа на 
устойчивост, докато в други 
държави-членки принципите на 
устойчивост не са усвоени в такава 
степен в горското стопанство;
твърди, че ЕС трябва да гарантира, 
че всяка държава-членка спомага за 
прилагането на устойчивото 
управление на горите (SFM) в 
истинския смисъл на думата;
посочва, че ЕС може да създаде 
център за знания с цел предоставяне 
на необходимата информация на 
държавите-членки;

Or.et

Изменение 22
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските 
инициативи в сферата на горите 
следва да са насочени по-скоро към 
„адаптирането” на горите към 
изменението на климата, отколкото 
към „защитаването” им, като по 
този начин терминологията се 

заличава се
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привежда в съответствие с по-често 
използваната терминология в другите 
политики, свързани с изменението на 
климата;

Or.hu

Изменение 23
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени по-скоро към „адаптирането” 
на горите към изменението на климата, 
отколкото към „защитаването” им, 
като по този начин терминологията 
се привежда в съответствие с по-
често използваната терминология в 
другите политики, свързани с 
изменението на климата;

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени както към смекчаването, 
така и към „адаптирането” към 
изменението на климата; като се имат 
предвид научните доказателства, 
които показват, че капацитетът на 
горите за адаптация към промяната 
или за възстановяване след смущения 
зависи от биоразнообразието, 
отчита, че политиките и мерките, 
които насърчават опазването на 
горите, допринасят както за 
опазването на биоразнообразието, 
така и за смекчаването на 
изменението на климата чрез засилване 
на устойчивостта на горите; 

Or.en

Изменение 24
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени по-скоро към „адаптирането” 

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени към „адаптирането” на горите 



PE448.964v01-00 14/43 AM\831715BG.doc

BG

на горите към изменението на климата, 
отколкото към „защитаването” им, 
като по този начин терминологията 
се привежда в съответствие с по-
често използваната терминология в 
другите политики, свързани с 
изменението на климата;

към изменението на климата 
посредством стратегия за горите за 
предотвратяване на рисковете, 
причинени от изменението на 
климата през следващите години;
счита също така, че 
приспособяването на горите към
изменението на климата не може да се 
осъществи без координация на 
европейско равнище за предоставяне 
на информация относно горите, 
която да бъде надеждна и  
съгласувана;

Or.fr

Изменение 25
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени по-скоро към 
„адаптирането” на горите към 
изменението на климата, отколкото 
към „защитаването” им, като по 
този начин терминологията се 
привежда в съответствие с по-често 
използваната терминология в другите 
политики, свързани с изменението на 
климата;

2. изтъква, че поради изменението на 
климата европейските инициативи в 
сферата на горите следва да са насочени 
към даването на възможност за 
приспособяване на горите към 
изменението на климата и че 
същевременно политиката на ЕС 
следва да се стреми към по-ефективна 
защита на горите, като например 
особено там, където става въпрос за 
висококачествени местообитания;

Or.et

Изменение 26
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2 
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Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени по-скоро към 
„адаптирането” на горите към 
изменението на климата, отколкото 
към „защитаването” им, като по 
този начин терминологията се 
привежда в съответствие с по-често 
използваната терминология в другите 
политики, свързани с изменението на 
климата;

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени към засилване на 
съпротивителната способност и на 
приспособимостта на горите и на 
свързаните с това производства към
изменението на климата;

Or.el

Изменение 27
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени по-скоро към „адаптирането” 
на горите към изменението на климата, 
отколкото към „защитаването” им, 
като по този начин терминологията 
се привежда в съответствие с по-
често използваната терминология в 
другите политики, свързани с 
изменението на климата;

2. изтъква, че европейските инициативи 
в сферата на горите следва да са 
насочени както към „адаптирането” на 
горите към изменението на климата, 
така и към наблюдението и 
подобрението на тяхната защита;

Or.el

Изменение 28
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 



PE448.964v01-00 16/43 AM\831715BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че прекомерното 
регулиране ще намали 
конкурентоспособността на 
продуктите от дърво в сравнение с 
невъзобновяемите и енергоемки 
материали, като например 
пластмаса, алуминий и бетон, и по 
този начин ще навреди на 
възможностите на ЕС за достигане 
на целите в областта на климата; 

Or.en

Изменение 29
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. отбелязва потенциалната добавена 
стойност на координацията на 
европейско равнище на информацията 
за горите и на наблюдението на 
целите за адаптиране към 
изменението на климата, на целите 
за смекчаване, на целите за енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници и на най-добрите 
практики за многофункционално и
устойчиво управление на горите, и по 
специално с оглед на трансграничния 
характер на срещнатите 
предизвикателства;

3. посочва, че предвид увеличаването 
на броя на пожарите, загубата на 
биологично разнообразие, 
нашествието на инвазивни видове и 
паразити и засилващото се 
обезлесяване, не може да бъде 
постигната издръжливост на 
екосистемите на горите без 
въвеждането на методи на устойчиво 
управление, които ще позволят да се 
запази многофункционалността на 
горите;

Or.fr

Изменение 30
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва потенциалната добавена 
стойност на координацията на 
европейско равнище на информацията 
за горите и на наблюдението на целите 
за адаптиране към изменението на 
климата, на целите за смекчаване, на 
целите за енергия от възобновяеми 
енергийни източници и на най-добрите 
практики за многофункционално и 
устойчиво управление на горите, и по 
специално с оглед на трансграничния 
характер на срещнатите 
предизвикателства;

3. отбелязва потенциалната добавена 
стойност на координацията на 
европейско равнище на информацията 
за горите и на наблюдението на целите 
за адаптиране към изменението на 
климата, на целите за смекчаване, на 
целите за енергия от възобновяеми 
енергийни източници и на най-добрите 
практики за многофункционално и 
устойчиво управление на горите, и по 
специално с оглед на трансграничния 
характер на срещнатите 
предизвикателства; също призовава за 
създаване на политика на ЕС за 
интегрирано земеползване с цел 
обединяване на въпросите относно 
горите, земеделието, производството 
на енергия от възобновяеми 
източници, биологичното 
разнообразие и други свързани с 
околната среда въпроси;

Or.et

Изменение 31
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. изтъква, че едно от най-големите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа, са вредителите и 
горските болести; посочва, че ЕС 
следва да се справя с това 
предизвикателство посредством 
сътрудничество на територията на 
Общността и информационна 
инициатива;

Or.et
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Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
засилена конкурентоспособност в 
сектора на горското стопанство чрез 
инвестиции в иновации, научни 
изследвания и разработване на 
механизми за разпространяване на 
получените знания;

Or.ro

Изменение 33
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество при определянето на 
стандарти, най-добри практики и при 
прехвърлянето на технологии, 
особено в контекста на системата за 
намаляване на емисиите от обезлесяване 
и деградация (НЕОД);

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество за съхраняване на 
екосистемите на горите, и в 
частност на разпоредбите за 
правоприлагане, управление и 
търговия в областта на горското 
стопанство (FLEGT), на процеса на 
сертифициране на горите, на 
системата за надлежна проверка, 
въведена по силата на регламента 
относно дървения материал и 
изделията от дървен материал в 
борбата срещу незаконната 
експлоатация на горите от юли 2010 
г., или на международния механизъм 
за намаляване на емисиите от 
обезлесяване и деградация (НЕОД), 
позволяващ чрез целенасочени 
действия да се намалят емисиите 
парникови газове, дължащи се на 
обезлесяването; затова съжалява, че 
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настоящото проучване се ограничава 
до европейските гори, тъй като 
защитата на горите от изменението 
на климата е световно 
предизвикателство;

Or.fr

Изменение 34
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество при определянето на 
стандарти, най-добри практики и при 
прехвърлянето на технологии, особено в 
контекста на системата за намаляване на 
емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД);

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество, както на 
административно, така и на 
научноизследователско равнище, при 
определянето на стандарти, най-добри 
практики и при прехвърлянето на 
технологии и научен ноу-хау, особено в 
контекста на системата за намаляване на 
емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД); подчертава значението на 
програмата GMES за 
картографирането, наблюдението и 
регистрирането на горските райони 
на европейско и международно 
равнище;

Or.el

Изменение 35
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество при определянето на 
стандарти, най-добри практики и при 
прехвърлянето на технологии, особено в 

4. отбелязва значението на световното 
сътрудничество при определянето на 
стандарти, най-добри практики и при 
прехвърлянето на технологии, особено в 
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контекста на системата за намаляване на 
емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД);

контекста на системата за намаляване на 
емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД); посочва също, че една 
немалка част от ползите от 
намаляването на емисиите от 
обезлесяване и деградация (НЕОД) не 
може да бъде постигната без 
осъществяване на предварителна 
реформа в областта на управлението 
на горите;

Or.et

Изменение 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. изтъква необходимостта от 
устойчиво управление на горите, 
както и от това, защитните 
функции на горите да бъдат запазени, 
наред с общата рентабилност на 
горите, изтъква необходимостта от 
засилване на устойчивостта на 
горите в ЕС в контекста на 
изменението на климата и 
намаляването на биоразнообразието;

Or.en

Изменение 37
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за 
субсидиарност и ролята на местните и 
националните правителства в 

5. подчертава необходимостта от 
спазване на ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите;
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политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува 
да бъде твърде широка, за да бъде 
полезна при постигането на 
необходимото адаптиране към 
изменението на климата;

отчита разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа, 
разликите в собствеността на горите, 
състоянието на екосистемите и целите в 
рамките на Съюза; призовава 
Европейската комисия да представи 
преработен план за действие за 
горите, който да съдържа общи 
насоки по основополагащи въпроси, 
като например общоприето 
оперативно определение за гора;

Or.el

Изменение 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за 
субсидиарност и ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува 
да бъде твърде широка, за да бъде 
полезна при постигането на 
необходимото адаптиране към 
изменението на климата;

5. подчертава необходимостта от 
спазване на ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; 
посочва разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа, 
несъответствията в собствеността на 
горите и разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза; при все това настоятелно 
призовава ЕС да приеме строги закони 
в областта на горите, отчитащи 
биологичното разнообразие на 
европейските гори и основаващи се на 
научни знания, за да се запазят 
горите и да се  приспособят според 
нуждите за борба с рисковете, на 
които са изложени;

Or.es
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Изменение 39
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за 
субсидиарност и ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува 
да бъде твърде широка, за да бъде 
полезна при постигането на 
необходимото адаптиране към 
изменението на климата;

5. подчертава необходимостта от 
спазване на ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите;
насочва вниманието към
предизвикателствата в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа, и 
разликите в състоянието на 
екосистемите в Общността и 
собствеността на горите;

Or.et

Изменение 40
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за субсидиарност 
и ролята на местните и националните 
правителства в политиката в областта на 
горите; счита, че поради разнообразието 
от предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за субсидиарност 
и ролята на местните и националните 
правителства в политиката в областта на 
горите; счита, че поради разнообразието 
от предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
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поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува да 
бъде твърде широка, за да бъде полезна 
при постигането на необходимото 
адаптиране към изменението на 
климата;

поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, една твърде всеобхватна
политика на ЕС рискува да бъде твърде 
широка, за да бъде полезна при 
постигането на необходимото 
адаптиране към изменението на 
климата; счита, че поради това 
трябва да бъде намерен баланс между 
горепосочените мерки на ЕС, свързани 
с трансграничните въздействия, и 
предприеманите от държавите-
членки мерки в тяхната собствена 
сфера на отговорност;

Or.hu

Изменение 41
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за 
субсидиарност и ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува 
да бъде твърде широка, за да бъде 
полезна при постигането на 
необходимото адаптиране към 
изменението на климата;

5. подчертава необходимостта от 
спазване на ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите и от 
отчитане на разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа, и 
несъответствията в собствеността на 
горите и разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза;

Or.en
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Изменение 42
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за субсидиарност 
и ролята на местните и националните 
правителства в политиката в областта на 
горите; счита, че поради разнообразието 
от предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува да 
бъде твърде широка, за да бъде полезна 
при постигането на необходимото 
адаптиране към изменението на 
климата;

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за субсидиарност 
и основната отговорност, която 
държавите-членки и местните и 
националните правителства ще 
продължат да носят за прилагането 
и оформянето на политиката в 
областта на горите; счита, че поради 
разнообразието от предизвикателства в 
сферата на изменението на климата, 
пред които са изправени различни части 
на Европа и поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува да 
бъде твърде широка, за да бъде полезна 
при постигането на необходимото 
адаптиране към изменението на 
климата;

Or.sv

Изменение 43
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
спазване на принципа за 
субсидиарност и ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от 

5. подчертава необходимостта от 
спазване на ролята на местните и 
националните правителства в 
политиката в областта на горите; счита, 
че поради разнообразието от 
предизвикателства в сферата на 
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предизвикателства в сферата на 
изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, обща политика на ЕС рискува да 
бъде твърде широка, за да бъде 
полезна при постигането на 
необходимото адаптиране към 
изменението на климата;

изменението на климата, пред които са 
изправени различни части на Европа и 
поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради 
разликите в състоянието на 
екосистемите и целите в рамките на 
Съюза, общата политика на ЕС следва 
да предприеме рамков подход с цел 
постигане на  необходимото 
адаптиране към изменението на 
климата;

Or.en

Изменение 44
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. изтъква необходимостта от 
създаване на инструменти на ЕС, 
които са сходни с Регламента за фонд 
„Солидарност“, с цел постигане на 
възможност за управление на 
въздействието на изменението на 
климата и природните бедствия 
върху горите и допринасяне за 
предотвратяването и борбата срещу 
суши и горски пожари, особено в 
районите с висок риск; 

Or.en

Изменение 45
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. предупреждава за опасностите от 
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неограничената търговска 
експлоатация на горските ресурси, 
която много често води до тяхното 
необратимо унищожаване, като това 
се отнася особено за ресурсите на 
естествените гори;

Or.pl

Изменение 46
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на горите в 
регионалното развитие, особено в 
селските райони, където секторът на 
горското стопанство допринася в най-
голяма степен за икономическия растеж, 
заетостта и просперитета;

6. подчертава важната роля на горите в 
областта на заетостта и растежа  в 
националните икономики като цяло, 
но също и в регионалното развитие, 
особено в селските райони, където 
секторът на горското стопанство 
допринася в най-голяма степен за 
икономическия растеж, заетостта и 
просперитета;

Or.sv

Изменение 47
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на горите в 
регионалното развитие, особено в 
селските райони, където секторът на 
горското стопанство допринася в най-
голяма степен за икономическия растеж, 
заетостта и просперитета;

6. подчертава важната роля на горите в 
регионалното развитие, особено в 
селските райони, където секторът на 
горското стопанство допринася в най-
голяма степен за икономическия растеж, 
заетостта, просперитета, 
конкурентоспособността и 
привлекателността на 
териториите;
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Or.fr

Изменение 48
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на горите в 
регионалното развитие, особено в 
селските райони, където секторът на 
горското стопанство допринася в най-
голяма степен за икономическия растеж, 
заетостта и просперитета;

6. подчертава важната роля на горите в 
регионалното развитие, особено в 
селските райони, където секторът на 
горското стопанство допринася в най-
голяма степен за икономическия и 
обществен растеж, заетостта и 
просперитета; ·

Or.el

Изменение 49
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 6a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. изтъква, че тъй като 
законодателството в областта на 
горите засяга милиони малки 
собственици на гори, политиките в 
областта на горите следва винаги да 
постигат баланс между зачитането 
на правата на собственост на 
собствениците и изискванията за 
осигуряване на обществени блага;

Or.en

Изменение 50
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 6a (нов) 
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Проектостановище Изменение

6а. посочва, че горското дело е 
естествена част от интегрираната 
политика за развитие на селските 
райони и регионалната политика и че 
този факт следва да бъде вземан 
предвид по време на разискванията 
относно бъдещето на ОСП след 2013 
г. и че също така е необходимо да бъде 
определена потребността от мерки, 
свързани с горското дело;

Or.et

Изменение 51
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. приема, че в много случаи в 
горските райони могат да бъдат 
разположени вятърни паркове; счита, 
че проектите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
опазването на горите са действия, 
които се допълват взаимно и не си 
съперничат;

Or.el

Изменение 52
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или 
увеличават горските ресурси в ЕС;

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или 
увеличават горските ресурси в ЕС;
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счита, че суровините на основата на 
дървесина, обработени по подходящ 
начин, могат да бъдат 
нискоенергийни заместители на 
някои материали, широко използвани 
в строителството и в други 
промишлености, особено на сплавите 
на метали, за чието производство е 
нужно голямо количество енергия;

Or.pl

Изменение 53
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или
увеличават горските ресурси в ЕС;

7. признава колко е важно да се 
поддържат и увеличават горските 
ресурси в ЕС, тъй като горите и 
горските площи се свързват със 
значителни социални, икономически и 
екологични ползи; по този начин 
мерките за тяхната защита следва 
да се съсредоточат върху мерки за 
предотвратяване и приспособяване, 
така че те да не изгубят своите 
възпроизводствени и природни 
функции;

Or.el

Изменение 54
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или
увеличават горските ресурси в ЕС;

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат и 
увеличават горските ресурси в ЕС, 
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особено в държавите-членки, които 
са засегнати в много голяма степен 
от екстремни метеорологични 
условия и от изменението на 
климата;

Or.el

Изменение 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или 
увеличават горските ресурси в ЕС;

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или 
увеличават горските ресурси в ЕС, като 
същевременно се запазят всички 
горски функции: екологични, 
производствени и социални;

Or.en

Изменение 56
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава колко е важно, с оглед на 
различни цели, да се поддържат или 
увеличават горските ресурси в ЕС;

7. признава колко е важно, с оглед на 
екологическите, икономическите и 
социалните цели, да се поддържат и
увеличават горските ресурси в ЕС;

Or.fr

Изменение 57
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

7a. припомня значението на горското 
стопанство и свързаните с него 
промишлености за развитието на 
възобновяеми енергии; подчертава, че 
този сектор представлява интерес, за 
да се отговори на 
предизвикателството за енергийна 
ефективност чрез използване на 
горска биомаса, на дървен материал за 
енергия и отопление, на биогорива, на 
дървен материал за строителството, 
допринасящ за насърчаването на 
сгради с ниско потребление на енергия 
и за комбинираното производство на 
топлинна и електрическа енергия при 
оползотворяване на дървесните 
отпадъци;

Or.fr

Изменение 58
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. изтъква необходимостта от 
съсредоточаване върху веригата на 
доставки на суровини и произвеждани 
продукти с цел гарантиране на 
законната търговия и на опазването 
на горите; изтъква, че управлението 
на веригата на доставки би могло да 
допринесе за постигане на по-
справедливи условия, за което 
ангажираността и усилията за 
сътрудничество на участниците 
могат да изиграят изключително 
важна роля;

Or.en
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Изменение 59
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. призовава към бдителност и 
строго наблюдение на горските 
ресурси с цел гарантиране, че 
стратегиите за биоенергия и всякакви 
увеличения на равнищата на събиране 
на биомаса не водят до намаляване на 
капацитета на горите за съхранение 
на въглерод и не възпрепятстват 
целите в областта на изменението 
на климата;

Or.en

Изменение 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. изтъква неоспоримата важност 
за обществената сигурност на 
горските площи, които предпазват 
човешките местообитания от 
отрицателното въздействие на 
природните явления;

Or.en

Изменение 61
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

7б. подчертава необходимостта от 
динамизиране на горското 
стопанство и свързаните с него 
промишлености благодарение на 
въвеждане на комуникационна 
политика, целяща да насърчи 
устойчивото потребление и 
използване на дървен материал;
посочва потенциала за растеж, 
свързан с този сектор;

Or.fr

Изменение 62
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 7 б (нов) 

Проектостановище Изменение

7б. изтъква значението на това, 
предприятията да отчетат 
изграждането на доверие, 
популярността и другите финансови 
ползи, произтичащи от тяхното 
участие в опазването на 
биоразнообразието и на горите;

Or.en

Изменение 63
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 7 в (нов) 

Проектостановище Изменение

7в. отбелязва значението на обмена 
на най-добри практики относно това, 
как предприятията и промишлените 
отрасли могат да допринесат за
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целите в областта на 
биоразнообразието чрез отчитането 
на съображения, свързани с жизнения 
цикъл, и как могат да изградят 
връзката между опазването на 
биоразнообразието и генерирането на 
приходи; същевременно следва да се 
отдаде внимание на потребителите 
чрез образователни програми, които 
създават търсене за стоки и услуги, 
които спомагат за  
биоразнообразието;

Or.en

Изменение 64
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и държавите-
членки;

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и държавите-
членки;  подчертава необходимостта 
от по-добра координация на 
европейските и националните 
научноизследователски в 
горепосочените области; призовава 
Комисията да проучи възможността 
за създаване на информационен 
уебсайт с цифрово картографиране на 
горските райони и разрешените в тях 
действия, на обектите по НАТУРА и 
на редките екосистеми с цел 
предоставяне на по-добра 
информация на държавните служби, 
гражданите и дружествата;

Or.el
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Изменение 65
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията 
относно рисковете, които носи 
изменението на климата за горите и 
сектора на горското стопанство, както и 
за дългосрочно планиране от страна на 
горската промишленост, регионите и 
държавите-членки;

8. отбелязва, че ЕС притежава 
безспорни знания в областта на 
горското стопанство, които са 
резултат от отдавнашни 
традиционни практики в тази 
област; призовава въпреки това за по-
нататъшни действия в сферата на 
научните изследвания, обучението и 
информацията относно рисковете, които 
носи изменението на климата за горите 
и сектора на горското стопанство, както 
и за дългосрочно планиране от страна на 
горската промишленост, регионите и 
държавите-членки;

Or.fr

Изменение 66
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и 
държавите-членки;

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на държавите-
членки, регионалните органи, 
Комисията и горската промишленост в 
тясно сътрудничество с участници 
от гражданското общество, 
включително НПО и изследователски 
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институти;

Or.en

Изменение 67
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и държавите-
членки;

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и държавите-
членки; счита за съществени 
научните изследвания с цел да се 
определи оптималната структура на 
горите от гледна точка на 
поглъщането на въглероден диоксид;

Or.pl

Изменение 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно 
рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското 
стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската 
промишленост, регионите и държавите-
членки;

8. призовава за по-нататъшни действия в 
сферата на прогнозните научни
изследвания, образованието и 
информацията относно рисковете, които 
носи изменението на климата за горите 
и сектора на горското стопанство, както 
и за дългосрочно планиране от страна на 
горската промишленост, регионите и 
държавите-членки;
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Or.en

Изменение 69
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. призовава за въвеждане на мерки, 
съфинансирани от ЕС и държавите-
членки, които да насърчат 
действията за предотвратяване на 
рискове, свързани с изменението на 
климата и с демографския натиск 
върху устойчивото управление на 
горите;

Or.fr

Изменение 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. изтъква, че адаптивните 
възможности на горите могат да 
окажат положително въздействие 
върху горските комплекси и горската 
промишленост като глобален ефект в 
областта на изменението на 
климата и призовава за по-голяма 
финансова подкрепа за изследвания в 
областта на адаптивните 
възможности;

Or.en
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Изменение 71
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел, най-добре в рамките на ГД 
„Предприятия” или ГД „Земеделие”.

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки; счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако ГД 
„Земеделие“ на Комисията поеме 
активна координираща роля по 
отношение на всички дейности на ЕС, 
свързани с горите.

Or.hu

Изменение 72
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел, най-добре в рамките на ГД 
„Предприятия” или ГД „Земеделие”.

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел.

Or.et

Изменение 73
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел, най-добре в рамките на ГД 
„Предприятия” или ГД „Земеделие”.

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел;

Or.el

Изменение 74
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел, най-добре в рамките на ГД 
„Предприятия” или ГД „Земеделие”.

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел;

Or.el

Изменение 75
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 

9. подчертава необходимостта от 
засилени усилия за координация и 
информация в рамките на ЕС и между 
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ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел, най-добре в рамките на ГД 
„Предприятия” или ГД „Земеделие”.

ЕС и държавите-членки и счита, че това 
може да се постигне отчасти, ако 
Комисията обедини всичките си 
дейности, свързани с горите в един 
отдел.

Or.en

Изменение 76
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9a. счита, че промишлената 
експлоатация на ресурсите, които 
доставят дървесина като суровина за 
химическата промишленост или 
като полуфабрикат за 
производството на строителни 
материали, следва да се ограничава 
основно до масивите с горски 
насаждения; предупреждава за 
отрицателното въздействие от 
приватизирането на такива природни 
богатства на държавите-членки, 
каквито са горите;

Or.pl

Изменение 77
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9а. призовава Комисията да състави и 
наблюдава показатели на европейско 
и национално равнище, свързани с 
горите и техните функции (например 
горска покривка, регенеративна 
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способност, способност на почвата 
да задържа вода, темп на ерозията, 
зони за повторно залесяване и др.);

Or.el

Изменение 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 1 - точка 9 а (нова) 

Проектостановище Изменение

9a. изтъква необходимостта от 
изработването на стратегия с 
финансови инструменти с оглед на 
глобални цели и цели на ЕС в 
областта на биоразнообразието с 
активното участие на местни и 
регионални институции и с обмен на 
най-добри практики в държавите-
членки;

Or.en

Изменение 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9a. посочва, че в сухи области и 
региони с опасност от опустиняване е 
важно да се засили залесяването с 
продуктивни видове, тъй като то ще 
бъде от полза за населението и ще 
обезпечи ангажираността му със 
задачите за съхраняване и борба с 
пожарите;

Or.es



PE448.964v01-00 42/43 AM\831715BG.doc

BG

Изменение 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 9 б (нов) 

Проектостановище Изменение

9б. отчита, че в средиземноморските 
страни горите са особено важни 
поради способността им да 
снижават температурата и да 
уравновесяват водния цикъл, и затова 
счита, че залесяването следва да се 
предшества от научни изследвания, за 
да се определят видовете и местата, 
най-подходящи за целите за запазване 
на почвата и събиране на 
дъждовната вода;

Or.es

Изменение 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 9 в (нов) 

Проектостановище Изменение

9в. насърчава държавите-членки и 
Комисията да продължат усилията 
си за справяне с незаконната сеч и 
търговията с така получения дървен 
материал, тъй като по този начин 
ще спомогнат за борбата срещу 
обезлесяването, деградацията на 
горите и загубата на биологично 
разнообразие;

Or.es
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Изменение 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 9 г (нов) 

Проектостановище Изменение

9г. счита, че поради тяхното 
значение за поглъщането на CO2 
дърветата, отглеждани със 
селскостопанска цел, следва да бъдат 
оценявани по същия начин като 
традиционните непроизводителни 
гори;

Or.es


