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15.10.2020 A9-0179/20

Amendamentul 20
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că aproximativ 80 % din 
defrișările de la nivel mondial sunt cauzate 
de extinderea terenurilor utilizate pentru 
agricultură1; evidențiază, în acest context, 
că în Comunicarea Comisiei privind 
„Intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial” din iulie 2019 se recunoaște că 
cererea Uniunii de produse precum uleiul 
de palmier, carnea, soia, cacao, porumbul, 
lemnul și cauciucul, inclusiv sub formă de 
produse prelucrate sau servicii, este un 
factor determinant major al defrișărilor, al 
degradării pădurilor, al distrugerii 
ecosistemului și al încălcării aferente a 
drepturilor omului la nivel mondial și 
reprezintă aproximativ 10% din cota 
mondială a defrișărilor inclusă în consumul 
final total25; în plus, ia act de faptul că 
consumul UE de alte produse de bază, 
cum ar fi bumbacul, cafeaua, trestia de 
zahăr, rapița și crevetele de crescătorie, 
contribuie, de asemenea, la defrișările la 
nivel mondial.

1. subliniază că aproximativ 80 % din 
defrișările de la nivel mondial sunt cauzate 
de extinderea terenurilor utilizate pentru 
agricultură1; evidențiază, în acest context, 
că în Comunicarea Comisiei privind 
„Intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial” din iulie 2019 se recunoaște că 
cererea Uniunii de produse care reprezintă 
un risc pentru păduri și ecosistemele lor1a, 
precum uleiul de palmier, carnea, soia, 
cacao, porumbul și cauciucul, inclusiv sub 
formă de produse prelucrate sau servicii, 
poate fi un factor determinant major al 
defrișărilor și al încălcării aferente a 
drepturilor omului la nivel mondial și 
reprezintă aproximativ 10 % din cota 
mondială a defrișărilor inclusă în consumul 
final total;

_________________
25 FAO.2016. Starea pădurilor la nivel 
mondial 2016. Pădurile și agricultura: 
utilizarea terenurilor, provocări și 
oportunități. Roma. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
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15.10.2020 A9-0179/21

Amendamentul 21
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că pădurile primare sunt 
de neînlocuit și că pierderea lor nu poate fi 
compensată printr-o abordare bazată pe 
pădurile noi; ia act de faptul că oprirea 
defrișărilor și a degradării pădurilor, 
împreună cu protejarea pădurilor 
existente, refacerea durabilă, împădurirea 
și reîmpădurirea în așa fel încât pădurea să 
își maximizeze capacitatea de conservare a 
carbonului și de protejare a biodiversității, 
pot oferi mijloace de subzistență, pot duce 
la creșterea veniturilor comunităților locale 
și pot oferi oportunități de dezvoltare 
economică; subliniază, în acest sens, 
importanța promovării agroecologiei și a 
unei producții agricole durabile la nivel 
mondial, național, regional și local, care să 
prevină utilizarea terenurilor și practicile 
de gestionare nesustenabile, să facă față 
perturbărilor naturale și să atenueze 
schimbările climatice;

7. subliniază că pădurile primare sunt 
de neînlocuit și că pierderea lor nu poate fi 
compensată printr-o abordare bazată pe 
pădurile noi; ia act de faptul că oprirea 
defrișărilor și a degradării pădurilor, 
împreună cu gestionarea durabilă a 
pădurilor în așa fel încât pădurea să își 
maximizeze capacitatea de conservare a 
carbonului și de protejare a biodiversității, 
pot oferi mijloace de subzistență, pot duce 
la creșterea veniturilor comunităților locale 
și pot oferi oportunități de dezvoltare 
economică; subliniază, în acest sens, 
importanța promovării agroecologiei și a 
unei producții agricole durabile la nivel 
mondial, național, regional și local, care să 
prevină utilizarea terenurilor și practicile 
de gestionare nesustenabile, să facă față 
perturbărilor naturale și să atenueze 
schimbările climatice;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Amendamentul 22
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază faptul că factorii 
determinanți ai defrișărilor nu țin doar de 
sectorul forestier în sine, ci se referă la o 
gamă largă de aspecte, cum ar fi 
proprietatea funciară, slaba guvernare și 
aplicarea legii, protecția drepturilor 
populațiilor indigene, schimbările 
climatice, democrația, drepturile omului și 
libertatea politică, nivelurile consumului de 
materii prime, dependența ridicată de 
importurile de hrană pentru animale, 
politicile agricole, precum și lipsa 
politicilor publice de promovare și 
stimulare a mărfurilor obținute în mod 
durabil sau legal; reamintește că femeile 
indigene și femeile care lucrează în 
agricultură joacă un rol esențial în 
protejarea ecosistemelor forestiere; invită 
Comisia să își intensifice eforturile de 
combatere a despăduririlor în mod holistic, 
prin intermediul unui cadru politic coerent 
și obligatoriu din punct de vedere juridic, 
asigurând în același timp conservarea 
ecosistemelor; consideră că egalitatea de 
gen, în contextul educației în domeniul 
forestier, constituie un element-cheie în 
eforturile de gestiune durabilă a pădurilor, 
care ar trebui să se reflecte în politicile UE;

9. subliniază faptul că factorii 
determinanți ai defrișărilor nu țin doar de 
sectorul forestier în sine, ci se referă la o 
gamă largă de aspecte, cum ar fi 
proprietatea funciară, slaba guvernare și 
aplicarea legii, protecția drepturilor 
populațiilor indigene, schimbările 
climatice, democrația, drepturile omului și 
libertatea politică, nivelurile consumului de 
materii prime, dependența ridicată de 
importurile de hrană pentru animale, 
politicile agricole, precum și lipsa 
politicilor publice de promovare și 
stimulare a mărfurilor obținute în mod 
durabil sau legal; reamintește că femeile 
indigene și femeile care lucrează în 
agricultură joacă un rol esențial în 
protejarea ecosistemelor forestiere; invită 
Comisia să își intensifice eforturile de 
combatere a despăduririlor în mod holistic, 
prin intermediul unui cadru politic coerent 
și obligatoriu din punct de vedere juridic; 
consideră că egalitatea de gen, în contextul 
educației în domeniul forestier, constituie 
un element-cheie în eforturile de gestiune 
durabilă a pădurilor, care ar trebui să se 
reflecte în politicile UE;

Or. en
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Amendamentul 23
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. observă că Parlamentul European a 
adoptat, din decembrie 2015, 40 de obiecții 
privind importul de produse alimentare și 
furaje modificate genetic (MG), 11 dintre 
acestea vizând importurile de soia 
modificată genetic; reamintește că unul 
dintre motivele care au stat la baza 
obiecțiilor privind aceste importuri a fost 
defrișarea asociată cultivării din țări 
precum Brazilia și Argentina, unde soia 
este modificată genetic aproape exclusiv 
pentru a fi utilizată cu pesticide; observă că 
un studiu științific recent supus unei 
evaluări inter pares, efectuat de 
cercetători din întreaga Uniune, a 
constatat că Uniunea are cea mai mare 
amprentă de carbon din lume din cauza 
importurilor de soia din Brazilia, cu 
13,8 % mai mare decât astfel de importuri 
în China, cel mai mare importator de soia 
din lume; subliniază că această amprentă 
de carbon considerabilă a Uniunii este 
determinată de cota aferentă de emisii din 
despăduririle încorporate27 ; observă, de 
asemenea, că, potrivit Comisiei, soia a 
constituit întotdeauna cea mai mare 
contribuție a Uniunii la defrișările de la 
nivel mondial și la emisiile conexe, 
reprezentând aproape jumătate din 
despăduririle încorporate în totalul 
importurilor Uniunii28;

11. observă că Parlamentul European a 
adoptat, din decembrie 2015, 40 de obiecții 
privind importul de produse alimentare și 
furaje modificate genetic (MG), 11 dintre 
acestea vizând importurile de soia 
modificată genetic; reamintește că unul 
dintre motivele care au stat la baza 
obiecțiilor privind aceste importuri a fost 
defrișarea asociată cultivării din țări 
precum Brazilia și Argentina, unde soia 
este modificată genetic aproape exclusiv 
pentru a fi utilizată cu pesticide; observă 
că, potrivit Comisiei, soia a constituit 
întotdeauna cea mai mare contribuție a 
Uniunii la defrișările de la nivel mondial și 
la emisiile conexe, reprezentând aproape 
jumătate din despăduririle încorporate în 
totalul importurilor Uniunii28;

_________________ _________________
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27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Date explicite din 
punct de vedere spațial ale mărfurilor 
agricole: Mapping carbon emissions 
embodied in Brazil's soy exports 
(Amprentele explicite la nivel spațial ale 
produselor agricole de bază: 
cartografierea emisiilor de carbon 
încorporate în exporturile de soia ale 
Braziliei), Global Environmental Change, 
nr. 62, 102067, 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623.
28 Raport tehnic 2013-063 al Comisiei, 
„Impactul consumului UE asupra 
defrișărilor: analiză cuprinzătoare a 
impactului consumului UE asupra 
defrișărilor”, studiu finanțat de Comisia 
Europeană, DG ENV, și efectuat de VITO, 
IIASA, HIVA și IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf , pp. 23-24.

28 Raport tehnic 2013-063 al Comisiei, 
„Impactul consumului UE asupra 
defrișărilor: analiză cuprinzătoare a 
impactului consumului UE asupra 
defrișărilor”, studiu finanțat de Comisia 
Europeană, DG ENV, și efectuat de VITO, 
IIASA, HIVA și IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf , pp. 23-24.
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15.10.2020 A9-0179/24

Amendamentul 24
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută sensibilizarea din ce în ce 
mai mare a întreprinderilor cu privire la 
problema defrișărilor la nivel mondial, a 
degradării pădurilor și a distrugerii 
ecosistemului, la necesitatea unor acțiuni 
colective și a unor angajamente 
corespunzătoare, precum și la creșterea 
apelurilor privind introducerea unor cerințe 
transparente, coerente, uniforme, fiabile și 
executorii pentru lanțurile de aprovizionare 
sustenabile, inclusiv o cerere redusă pentru 
produsele care pun în pericol pădurile; ia 
act de faptul că unii operatori au adoptat 
Declarația de la New York din 2014 
privind pădurile și au luat măsuri pentru a 
aborda problema defrișărilor, dar, din 
păcate, acestea sunt adesea lipsite de 
ambiție, nu vizează decât părți ale lanțului 
de aprovizionare și nu sunt concepute 
pentru a aborda cauzele multiple de 
defrișări interconectate29 și, prin urmare, 
nu își respectă angajamentele în materie 
de sustenabilitate și angajamentele 
anunțate; subliniază, în acest sens, că 
angajamentele voluntare ale 
întreprinderilor împotriva defrișărilor nu 
au fost încă suficiente pentru a pune 
capăt defrișărilor la nivel mondial;

14. salută sensibilizarea din ce în ce 
mai mare a întreprinderilor cu privire la 
problema defrișărilor la nivel mondial, a 
degradării pădurilor și a distrugerii 
ecosistemului, la necesitatea unor acțiuni 
colective și a unor angajamente 
corespunzătoare, precum și la creșterea 
apelurilor privind introducerea unor cerințe 
transparente, coerente, uniforme, fiabile și 
executorii pentru lanțurile de aprovizionare 
sustenabile, inclusiv o cerere redusă pentru 
produsele care pun în pericol pădurile; ia 
act de faptul că unii operatori au adoptat 
Declarația de la New York din 2014 
privind pădurile și au luat măsuri pentru a 
aborda problema defrișărilor;

_________________
29 Raportul de evaluare pe cinci ani 
privind Declarația de la New York 
„Protejarea și refacerea pădurilor. O 
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istorie a unor mari angajamente, dar cu 
progrese limitate”, septembrie 2019, 
https://forestdeclaration.org/images/upload
s/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/25

Amendamentul 25
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că sistemele de 
certificare de către terți au jucat un rol 
important în a aduce împreună mediul de 
afaceri și societatea civilă pentru 
dezvoltarea unei înțelegeri comune a 
problemei defrișărilor; observă, cu toate 
acestea, că, în timp ce sistemele de 
certificare voluntară de la terți au 
contribuit la dezvoltarea de bune practici, 
aceste sisteme nu pot, singure, să 
oprească și să anuleze defrișările la nivel 
mondial și degradarea ecosistemelor și ar 
trebui să fie doar complementare față de 
măsurile obligatorii; constată că 
certificarea voluntară de către terți poate 
fi un instrument auxiliar pentru a evalua 
și a atenua riscurile de defrișări, dacă este 
bine concepută și pusă în aplicare în ceea 
ce privește criteriile de durabilitate bine 
definite, măsurabile și ambițioase pe care 
se bazează, robustețea procesului de 
certificare și de acreditare, monitorizarea 
independentă și mecanismele de 
conformitate, posibilitățile de 
monitorizare a lanțului de aprovizionare 
și cerințele ferme privind protejarea 
pădurilor primare și a altor păduri 
naturale, precum și promovarea 
gestionării durabile a pădurilor;

15. subliniază că sistemele de 
certificare de către terți joacă un rol 
important în a aduce împreună mediul de 
afaceri și societatea civilă pentru 
dezvoltarea unei înțelegeri comune a 
problemei defrișărilor și că acestea 
completează și asigură identificarea 
originii produselor, evaluarea riscurilor și 
componentele de atenuare ale sistemelor 
de diligență, cu condiția ca aceste sisteme 
să fie adecvate din punctul de vedere al 
domeniului de aplicare și al criteriilor de 
durabilitate pentru protecția pădurilor și a 
ecosistemelor lor și să asigure niveluri 
adecvate de transparență, imparțialitate și 
fiabilitate;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A9-0179/26

Amendamentul 26
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată faptul că numai 
certificarea și etichetarea de către terți nu 
sunt suficient de eficace pentru a preveni 
intrarea pe piața internă a Uniunii a 
mărfurilor și a produselor care constituie 
un risc la adresa pădurilor și a 
ecosistemelor; prin urmare, evidențiază că 
certificarea de către terți poate fi doar 
complementară, însă nu poate înlocui 
procesele aprofundate de diligență 
necesară obligatorii ale operatorilor, care 
asigură, de asemenea, răspunderea 
acestora socială și în ceea ce privește 
mediul, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” consacrat la 
articolul 191 din TFUE;

16. solicită Comisiei să stabilească 
criterii minime pentru sistemele de 
certificare și să le verifice și subliniază că 
adoptarea unor sisteme de certificare 
recunoscute de UE ca standarde 
industriale ar oferi securitate 
producătorilor, comercianților cu 
amănuntul, întreprinderilor și 
consumatorilor; punerea în aplicare a 
acestor sisteme de certificare de către terți 
și conformitatea cu acestea ar trebui să fie 
luate în considerare la conceperea 
mecanismelor de răspundere;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Amendamentul 27
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că deocamdată nu există 
norme care să interzică introducerea pe 
piața Uniunii de produse care au contribuit 
la distrugerea pădurilor; remarcă faptul că 
inclusiv lemnul recoltat în mod legal în 
conformitate cu legislația țării de origine 
poate contribui la defrișări și poate 
beneficia încă de acces liber la piața 
Uniunii; ia act de faptul că, prin urmare, 
consumatorii din Uniune ai multor 
produse care prezintă riscuri pentru 
păduri și ecosisteme nu au nicio garanție 
că aceste produse nu au contribuit la 
defrișare și că, în consecință, 
consumatorii impulsionează defrișările, 
fără a fi vinovați, împotriva voinței lor și 
fără a fi conștienți de aceasta;

19. constată că deocamdată nu există 
norme care să interzică introducerea pe 
piața Uniunii de produse care au contribuit 
la distrugerea pădurilor;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/28

Amendamentul 28
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută intenția Comisiei de a 
combate defrișările și degradarea pădurilor 
de la nivel mondial, însă solicită o abordare 
politică mai ambițioasă; solicită Comisiei 
să prezinte o propunere de cadru juridic al 
UE, însoțită de o evaluare a impactului, 
bazat pe obligația de diligență, raportare, 
cerințe privind obligația de informare, 
divulgare și participarea terților, precum și 
pe răspundere și sancțiuni în cazul 
încălcării obligațiilor pentru toate 
companiile care introduc pentru prima dată 
pe piața Uniunii mărfuri ce implică riscuri 
pentru păduri și ecosistem și produse 
derivate din aceste mărfuri, inclusiv acces 
la justiție și căi de atac pentru victimele 
încălcărilor acestor obligații; solicită să se 
impună comercianților de pe piața Uniunii 
obligații privind trasabilitatea, în special în 
ceea ce privește identificarea originii 
mărfurilor și produselor derivate din 
acestea în momentul în care sunt introduse 
pe piața internă a Uniunii, pentru a garanta 
existența unor lanțuri de aprovizionare 
sustenabile și care nu implică defrișări, 
astfel cum este prevăzut în anexa la 
prezenta rezoluție; subliniază că același 
cadru juridic ar trebui să se aplice tuturor 
instituțiilor financiare autorizate să 
desfășoare activități în Uniune și care oferă 
finanțare companiilor care recoltează, 
extrag, produc, prelucrează sau 
comercializează mărfuri și produse 

24. salută intenția Comisiei de a 
combate defrișările și degradarea pădurilor 
de la nivel mondial, însă solicită o abordare 
politică mai strictă; invită Comisia să 
prezinte o propunere de cadru juridic al 
UE, care are integrată o evaluare a 
impactului, bazată pe obligația de 
diligență, raportare, cerințe privind 
obligația de informare și participarea 
terților, precum și pe răspundere, ca 
concept procedural, și pe sancțiuni în 
cazul încălcării obligațiilor pentru toate 
companiile care introduc pentru prima dată 
pe piața Uniunii produse de bază care 
implică riscuri pentru păduri și ecosisteme 
și produse derivate din aceste produse de 
bază, inclusiv acces la justiție și căi de atac 
pentru victimele încălcărilor acestor 
obligații; aceste obligații ar trebui să fie 
limitate la sectoarele care au cel mai mare 
impact asupra defrișărilor; ar trebui să se 
impună comercianților de pe piața Uniunii 
obligații privind trasabilitatea, în special în 
ceea ce privește identificarea originii 
mărfurilor și produselor derivate din 
acestea în momentul în care sunt introduse 
pe piața internă a Uniunii, pentru a garanta 
existența unor lanțuri de aprovizionare 
sustenabile și care nu implică defrișări, 
astfel cum este prevăzut în anexa la 
prezenta rezoluție; subliniază că același 
cadru juridic ar trebui să se aplice tuturor 
instituțiilor financiare autorizate să 
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derivate care prezintă riscuri pentru păduri 
și ecosisteme;

desfășoare activități în Uniune și care oferă 
finanțare companiilor care recoltează, 
extrag, produc și prelucrează produse de 
bază și produse derivate care prezintă 
riscuri pentru păduri și ecosisteme; 
subliniază că aceste obligații trebuie să fie 
adaptate la capacitățile întreprinderilor 
mici și mijlocii; 

Or. en
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Amendamentul 29
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. evidențiază că, potrivit mai multor 
studii31, un cadru juridic având ca scop să 
oprească intrarea pe piața internă a 
Uniunii a produselor asociate cu 
defrișările nu va afecta volumul și prețul 
mărfurilor vândute în Uniune și care 
intră sub incidența anexei la prezenta 
rezoluție, iar costurile suplimentare 
suportate de operatori în vederea aplicării 
acestor obligații sunt minime;

28. evidențiază că impactul asupra 
volumului și prețului produselor de bază 
vândute în Uniune, care intră sub 
incidența anexei la prezenta rezoluție și 
costurile suplimentare suportate de 
operatori pentru a pune în aplicare aceste 
noi obligații legale ale noului cadru al UE 
trebuie să fie evaluate într-un un studiu 
de impact al Comisiei Europene.

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

Or. en


