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Изменение 20
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. подчертава, че приблизително 
80% от обезлесяването в световен 
мащаб се дължи на разширяването на 
земите, използвани в селското 
стопанство1; изтъква в този контекст, че 
в съобщението на Комисията 
„Засилване на действията на ЕС за 
опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб“ от юли 2019 г. се 
признава, че търсенето в Съюза на 
продукти като палмово масло, месо, соя, 
какао, царевица, дървен материал, 
каучук, включително под формата на 
преработени продукти или услуги, е 
значителна причина за обезлесяване, 
деградация на горите, унищожаване 
на екосистемите и свързани 
нарушения на правата на човека по 
целия свят и представлява около 10% от 
световния дял на обезлесяване, изразен 
в общо крайно потребление25; освен 
това отбелязва, че потреблението на 
други стоки в ЕС, като например 
памук, кафе, захарна тръстика, 
рапица и скариди от мангровите гори, 
също допринася за глобалното 
обезлесяване.

1.  1. подчертава, че приблизително 
80% от обезлесяването в световен 
мащаб се дължи на разширяването на 
земите, използвани в селското 
стопанство1; изтъква в този контекст, че 
в съобщението на Комисията 
„Засилване на действията на ЕС за 
опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб“ от юли 2019 г. се 
признава, че търсенето в Съюза на 
продукти, които създават риск за 
горите и техните екосистеми1a, като 
палмово масло, месо, соя, какао, 
царевица, дървен материал, каучук, 
включително под формата на 
преработени продукти или услуги, 
може да е значителна причина за 
обезлесяване, деградация на горите, 
унищожаване на екосистемите и 
свързани нарушения на правата на 
човека по целия свят и представлява 
около 10% от световния дял на 
обезлесяване, изразен в общо крайно 
потребление1б

_________________
25 ФАО. 2016 г. Състояние на горите по 
света през 2016 г. . Горско и селско 
стопанство: предизвикателства, 
свързани със земеползването, и 
възможности. Rome. 
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Изменение 21
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава, че девствените гори 
са незаменими и загубата на девствени 
гори не може да бъде компенсирана от 
нов подход, основан на горите; 
отбелязва, че спирането на 
обезлесяването и деградацията на 
горите, съчетано с опазване на 
съществуващите гори, устойчиво 
възстановяване, залесяване и 
повторно залесяване по такъв начин, че 
да се увеличи максимално капацитетът 
им за съхранение на въглерод и 
опазване на биологичното разнообразие, 
може да осигури препитание, да 
увеличи доходите за местните общности 
и да предложи възможности за 
икономическо развитие; за тази цел 
подчертава значението на 
насърчаването на агроекологията и 
устойчивото селскостопанско 
производство на световно, национално, 
регионално и местно равнище, 
предотвратяването на неустойчиви 
практики на земеползване и управление, 
справянето с природните смущения и 
смекчаването на изменението на 
климата;

7. подчертава, че девствените гори 
са незаменими и загубата на девствени 
гори не може да бъде компенсирана от 
нов подход, основан на горите; 
отбелязва, че спирането на 
обезлесяването и на деградацията на 
горите, съчетано с устойчиво 
управление на горите по такъв начин, 
че да се увеличи максимално 
капацитетът им за съхранение на 
въглерод и опазване на биологичното 
разнообразие, може да осигури 
препитание, да увеличи доходите за 
местните общности и да предложи 
възможности за икономическо развитие; 
за тази цел подчертава значението на 
насърчаването на агроекологията и 
устойчивото селскостопанско 
производство на световно, национално, 
регионално и местно равнище, 
предотвратяването на неустойчиви 
практики на земеползване и управление, 
справянето с природните смущения и 
смекчаването на изменението на 
климата;
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Изменение 22
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. подчертава факта, че движещите 
сили на обезлесяването излизат извън 
рамките на самия горски сектор и се 
отнасят до широк кръг от въпроси, като 
например правото на собственост върху 
земя, слабото управление и 
правоприлагане, защитата на правата на 
коренното население, изменението на 
климата, демокрацията, правата на 
човека и политическата свобода, 
равнищата на потребление на стоки, 
високата зависимост от вноса на 
фуражи, селскостопанските политики, 
както и липсата на публични политики, 
които да насърчават и стимулират 
устойчиво и законно добити и 
произведени стоки; припомня, че 
жените от коренното население и 
жените – земеделски стопани, играят 
централна роля в опазването на 
горските екосистеми; призовава 
Комисията да увеличи усилията си за 
цялостен подход за справяне с 
обезлесяването чрез последователна и 
правно обвързваща рамка на 
политиката, като същевременно 
гарантира опазването на 
екосистемите; счита, че равенството 
между половете в обучението в областта 
на горското стопанство е ключов 
елемент за устойчивото управление на 
горите, който следва да бъде отразен в 
политиките на Съюза.

9. подчертава факта, че движещите 
сили на обезлесяването излизат извън 
рамките на самия горски сектор и се 
отнасят до широк кръг от въпроси, като 
например правото на собственост върху 
земя, слабото управление и 
правоприлагане, защитата на правата на 
коренното население, изменението на 
климата, демокрацията, правата на 
човека и политическата свобода, 
равнищата на потребление на стоки, 
високата зависимост от вноса на 
фуражи, селскостопанските политики, 
както и липсата на публични политики, 
които да насърчават и стимулират 
устойчиво и законно добити и 
произведени стоки; припомня, че 
жените от коренното население и 
жените – земеделски стопани, играят 
централна роля в опазването на 
горските екосистеми; призовава 
Комисията да увеличи усилията си за 
цялостен подход за справяне с 
обезлесяването чрез последователна и 
правно обвързваща рамка на 
политиката; счита, че равенството 
между половете в обучението в областта 
на горското стопанство е ключов 
елемент за устойчивото управление на 
горите, който следва да бъде отразен в 
политиките на ЕС.
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Изменение 23
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че от декември 2015 г. 
насам Европейският парламент е приел 
40 възражения срещу вноса на 
генетично модифицирани храни и 
фуражи, от които 11 са срещу вноса на 
генетично модифицирана соя; 
припомня, че една от причините за 
възраженията срещу този внос е 
обезлесяването, свързано с 
отглеждането им в държави като 
Бразилия и Аржентина, където соята е 
почти изключително генетично 
модифицирана за употреба с пестициди; 
отбелязва, че наскоро проведено от 
изследователи в целия Съюз и 
рецензирано от експерти научно 
изследване установи, че Съюзът има 
най-големия въглероден отпечатък в 
света, дължащ се на вноса на соя от 
Бразилия, 13,8% по-голям от този на 
Китай, най-големия вносител на соя в 
света; отбелязва, че този голям 
въглероден отпечатък на Съюза се 
дължи на неговия дял от емисии от 
косвено обезлесяване27 ; освен това 
отбелязва, че според Комисията в 
исторически план Съюзът е допринесъл 
за глобалното обезлесяване и 
свързаните с него емисии предимно 
поради соята, която представлява почти 
половината от обезлесяването, което се 
дължи на вноса като цяло в Съюза;28 ;

11. отбелязва, че от декември 2015 г. 
насам Европейският парламент е приел 
40 възражения срещу вноса на 
генетично модифицирани храни и 
фуражи, от които 11 са срещу вноса на 
генетично модифицирана соя; 
припомня, че една от причините за 
възраженията срещу този внос е 
обезлесяването, свързано с 
отглеждането им в държави като 
Бразилия и Аржентина, където соята е 
почти изключително генетично 
модифицирана за употреба с пестициди; 
; освен това отбелязва, че според 
Комисията в исторически план Съюзът е 
допринесъл за глобалното обезлесяване 
и свързаните с него емисии предимно 
поради соята, която представлява почти 
половината от обезлесяването, което се 
дължи на вноса като цяло в Съюза28 ;

_________________ _________________
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27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, 
E. K.,Löfgren, P., Börner, J., и Godar, J. 
(2020 г.). Spatially-explicit footprints of 
agricultural commodities: Mapping carbon 
emissions embodied in Brazil's soy exports 
(Пространствени данни за отпечатъка на 
селскостопански стоки – 
картографиране на въглеродните 
емисии, включени в износа на соя от 
Бразилия). Global Environmental Change, 
62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623
28 Технически доклад - 2013 - 063 на 
Комисията, „Въздействието на 
потреблението на ЕС върху 
обезлесяването: всеобхватен анализ на 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху обезлесяването“: проучване, 
финансирано от Европейската комисия, 
ГД „Околна среда“ и предприето от 
VITO, IIASA, HIVA и IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, стр. 23 – 24

28 Технически доклад - 2013 - 063 на 
Комисията, „Въздействието на 
потреблението на ЕС върху 
обезлесяването: всеобхватен анализ на 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху обезлесяването“: проучване, 
финансирано от Европейската комисия, 
ГД „Околна среда“ и предприето от 
VITO, IIASA, HIVA и IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, стр. 23 – 24
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Изменение 24
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. приветства нарастващото 
осъзнаване от страна на предприятията 
на проблема с глобалното обезлесяване, 
деградацията на горите и 
унищожаването на екосистемите, 
необходимостта от корпоративни 
действия и съответните ангажименти, 
както и нарастващите призиви за 
прозрачни, последователни, единни, 
стабилни и приложими изисквания за 
устойчиви вериги на доставки, 
включително намаляване на търсенето 
на стоки, които създават риск за горите; 
отбелязва, че някои оператори са приели 
Декларацията от Ню Йорк относно 
горите от 2014 г. и са предприели 
действия за справяне с обезлесяването, 
но за съжаление те често не са 
достатъчно амбициозни, обхващат 
само части от веригата на доставки 
и не са проектирани за справяне с 
множеството взаимосвързани 
причини за обезлесяването, поради 
което не постигат резултати по 
отношение на своите твърдения за 
устойчивост и обявените 
ангажименти29; подчертава в тази 
връзка, че доброволните 
ангажименти на дружествата за 
борба с обезлесяването все още не са 
достатъчни за спиране на 
обезлесяването в световен мащаб;

14. приветства нарастващото 
осъзнаване от страна на предприятията 
на проблема с глобалното обезлесяване, 
деградацията на горите и 
унищожаването на екосистемите, 
необходимостта от корпоративни 
действия и съответните ангажименти, 
както и нарастващите призиви за 
прозрачни, последователни, единни, 
стабилни и приложими изисквания за 
устойчиви вериги на доставки, 
включително намаляване на търсенето 
на стоки, които създават риск за горите; 
отбелязва, че някои оператори са приели 
Декларацията от Ню Йорк относно 
горите от 2014 г. и са предприели 
действия за справяне с обезлесяването;

_________________
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29 Доклад за петгодишна оценка относно 
Декларацията от Ню Йорк „Опазване и 
възстановяване на горите. A Story of 
Large Commitments yet Limited 
Progress”, September 
2019https://forestdeclaration.org/images/up
loads/resource/2019NYDFReport.pdf
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Изменение 25
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. посочва, че схемите за 
сертифициране от трети страни са 
изиграли важна роля за обединяването 
на предприятията и гражданското 
общество с цел развиване на общо 
разбиране на проблема с 
обезлесяването; отбелязва обаче, че 
макар доброволните схеми за 
сертифициране от трети страни да 
са допринесли за разработването на 
добри практики, тези схеми сами по 
себе си не могат да спрат и да 
обърнат тенденцията на 
обезлесяването и деградацията на 
екосистемите в световен мащаб и 
следва да бъдат единствено в 
допълнение към задължителните 
мерки; отбелязва, че доброволното 
сертифициране от трети страни 
може да бъде спомагателен 
инструмент за оценка и смекчаване 
на рисковете от обезлесяване, когато 
са разработени и се прилагат напълно 
по отношение на добре определените, 
измерими и амбициозни критерии за 
устойчивост, на които се основават, 
надеждността на процеса на 
сертифициране и акредитация, 
независимите механизми за 
наблюдение и спазване, 
възможностите за наблюдение на 
веригата на доставки и строгите 
изисквания за опазване на 
девствените и други естествени гори 

15. посочва, че схемите за 
сертифициране от трети страни играят 
важна роля за обединяването на 
предприятията и гражданското 
общество с цел развиване на общо 
разбиране на проблема с обезлесяването 
и че те допълват и гарантират 
идентифицирането на произхода на 
продукта, компонентите на 
системите за надлежна проверка, 
свързани с оценката и смекчаването 
на риска, при условие че тези схеми са 
адекватни по отношение на обхвата 
и критериите за устойчивост за 
опазване на горите и техните 
екосистеми и че отговарят на 
адекватни равнища на прозрачност, 
безпристрастност и надеждност.



AM\1216032BG.docx PE658.387v01-00

BG Единство в многообразието BG

и насърчаването на устойчивото 
управление на горите;
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Изменение 26
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отбелязва, че 
сертифицирането и етикетирането 
от трети страни сами по себе си не 
са ефективни за предотвратяване на 
навлизането на вътрешния пазар на 
Съюза на стоки и продукти, 
създаващи риск за горите и 
екосистемите; във връзка с това 
подчертава, че сертифицирането от 
трети страни може само да допълва, 
но не може да замени задълбочените 
задължителни процеси на надлежна 
проверка на операторите, които 
осигуряват и тяхната социална и 
екологична отговорност съгласно 
принципа „замърсителят плаща“, 
заложен в член 191 от ДФЕС;

16. изисква от Комисията да 
установи минимални критерии за 
схемите за сертифициране и да 
проверява схемите и подчертава, че 
приемането на признати от ЕС схеми 
за сертифициране като промишлен 
стандарт би осигурило сигурност на 
производителите, търговците на 
дребно, предприятията и 
потребителите; прилагането на и 
съответствието с тези схеми от 
трети страни следва да се вземат 
предвид при проектирането на 
схемите за отговорност;.
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15.10.2020 A9-0179/27

Изменение 27
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. отбелязва, че досега няма 
въведени правила, които да забраняват 
пускането на пазара на Съюза на 
допринесли за унищожаването на 
горите стоки; отбелязва, че дори 
дървеният материал, който е бил 
законно изсечен в съответствие с 
правото на държавата на произход, 
може да допринесе за обезлесяването 
и все още може да се ползва със 
свободен достъп до пазара на Съюза; 
отбелязва, че по тази причина 
потребителите на много стоки, 
които създават риск за горите и 
екосистемите в Съюза, нямат 
гаранция, че тези продукти не са 
допринесли за обезлесяването, и че 
следователно потребителите 
невинно, неволно и без да знаят са 
причина за обезлесяването;

19. отбелязва, че досега няма 
въведени правила, които да забраняват 
пускането на пазара на Съюза на 
допринесли за унищожаването на 
горите стоки;
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15.10.2020 A9-0179/28

Изменение 28
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. приветства намерението на 
Комисията да се справи с глобалното 
обезлесяване и деградацията на горите, 
но призовава за по-амбициозен 
политически подход; призовава 
Комисията да представи предложение, 
придружено от оценка на 
въздействието, за правна рамка на ЕС, 
основана на задължителна надлежна 
проверка, докладване, оповестяване и 
изисквания за участие на трети страни, 
както и на отговорност и санкции в 
случай на нарушения на задълженията 
за всички дружества, които пускат за 
пръв път на пазара на Съюза стоки, 
водещи до рискове за горите и 
екосистемите, и продукти, получени от 
тези стоки, както и на достъп до 
правосъдие и средства за правна защита 
за жертвите на нарушенията на тези 
задължения; на търговците на пазара на 
Съюза следва да се наложат тези 
задължения за проследимост, по-
специално по отношение на 
установяването на произхода на стоките 
и продуктите в момента на пускането 
им на вътрешния пазар на Съюза, за да 
се гарантират устойчиви и неводещи до 
обезлесяване вериги на стойността, 
както е посочено в приложението към 
настоящата резолюция; подчертава, че 
същата правна рамка следва да се 
прилага и по отношение на всички 
финансови институции, лицензирани да 

24. приветства намерението на 
Комисията да се справи с глобалното 
обезлесяване и деградацията на горите, 
но призовава за по-строг политически 
подход; призовава Комисията да 
представи оценено по отношение на 
въздействието предложение за правна 
рамка на ЕС, основана на задължителна 
надлежна проверка, докладване, 
оповестяване и изисквания за участие на 
трети страни, както и на отговорност, 
като процедурно понятие, и санкции в 
случай на нарушения на задълженията 
за всички дружества, които пускат за 
пръв път на пазара на Съюза стоки, 
водещи до рискове за горите и 
екосистемите и продукти, получени от 
тези стоки, както и на достъп до 
правосъдие и средства за правна защита 
за жертвите на нарушенията на тези 
задължения; тези задължения следва 
да бъдат ограничени до секторите, 
които оказват най-голямо 
въздействие върху обезлесяването; на 
търговците на пазара на Съюза следва 
да се наложат задължения за 
проследимост, по-специално по 
отношение на установяването на 
произхода на стоките и продуктите в 
момента на пускането им на вътрешния 
пазар на Съюза, за да се гарантират 
устойчиви и неводещи до обезлесяване 
вериги на стойността, както е посочено 
в приложението към настоящата 
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извършват дейност в Съюза, които 
предоставят пари на дружества, които 
добиват, извличат, произвеждат, 
преработват или търгуват със стоки, 
които създават риск за горите и 
екосистемите, и производни на тях 
продукти;

резолюция; подчертава, че същата 
правна рамка следва да се прилага по 
отношение на всички финансови 
институции, лицензирани да извършват 
дейност в Съюза, които предоставят 
пари на дружества, които добиват, 
извличат, произвеждат, преработват 
стоки, които създават риск за горите и 
екосистемите, и производни на тях 
продукти; отбелязва, че тези 
задължения трябва да се адаптират 
спрямо капацитета на малките и 
средните предприятия; 
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15.10.2020 A9-0179/29

Изменение 29
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава, че според редица 
проучвания31  правна рамка за 
предотвратяване на навлизането на 
свързани с обезлесяване продукти на 
вътрешния пазар на Съюза няма да 
има въздействие върху обема и цената 
на стоките, продавани в Съюза и 
обхванати в приложението към 
настоящата резолюция, както и че 
допълнителните разходи за операторите 
за изпълнение на тези правни 
задължения са минимални.

28. подчертава, че въздействието 
върху обема и цената на стоките, 
продавани в Съюза и обхванати в 
приложението към настоящата 
резолюция, както и че допълнителните 
разходи за операторите за изпълнение 
на тези правни задължения на новата 
рамка на ЕС, трябва да бъдат оценени 
чрез оценка на въздействието на 
Европейската комисия.

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046
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