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15.10.2020 A9-0179/30

Изменение 30
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

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

Предложение за резолюция
Параграф 31 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

31a. подчертава, че много от 
предприятията в Съюза във веригата 
на доставки са МСП, и поради това 
призовава за ефективно и 
благоприятно за МСП прилагане, 
което ограничава 
административната тежест за тях 
до неизбежния минимум; счита, че 
следва да бъде установена система за 
ранно предупреждение за 
предприятията, която да ги 
предупреждава в случай че извършват 
внос от региони, в които е вероятно 
да се осъществява обезлесяване;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Изменение 31
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

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

Предложение за резолюция
Параграф 37

Предложение за резолюция Изменение

37. изразява убеждение, че 
Регламентът на ЕС относно дървения 
материал, особено включените в него 
изисквания за надлежна проверка, 
представлява добър модел за 
надграждане за бъдещата правна рамка 
на ЕС за спиране и обръщане на 
тенденцията на причиненото от ЕС 
обезлесяване в световен мащаб, но че 
липсата на прилагане, ограниченият 
обхват на продукти от дървен 
материал и изпълнение на Регламента 
на ЕС за дървения материал означава, 
че той не е на висотата на духа и 
намеренията си; поради това счита, че 
от Регламента на ЕС относно дървения 
материал могат да бъдат извлечени 
поуки с цел подобряване на правилата 
за прилагане и изпълнение на бъдещата 
правна рамка на ЕС за спиране и 
обръщане на тенденцията на 
причиненото от ЕС обезлесяване в 
световен мащаб; припомня, че 
законосъобразността на добива и 
търговията с горски продукти 
понастоящем е обхваната от Регламента 
на ЕС относно дървения материал, и 
поради тази причина подчертава, че 
двойното регулиране следва да се 
избягва в бъдещата правна рамка на ЕС 
и мерките за регулиране на законния и 
незаконния добив на и търговия с 
горски продукти следва да бъдат 

37. изразява убеждение, че 
Регламентът на ЕС относно дървения 
материал, особено включените в него 
изисквания за надлежна проверка, 
представлява добър модел за 
надграждане за бъдещата правна рамка 
на ЕС за спиране и обръщане на 
тенденцията на причиненото от ЕС 
обезлесяване в световен мащаб, но че 
слабото прилагане и ограниченият 
диапазон на продуктите от дървен 
материал, включени в обхвата на 
Регламента на ЕС за дървения материал, 
както и ограниченият характер на 
изпълнението на Регламента 
означават, че той не е на висотата на 
духа и намеренията си; поради това 
счита, че от Регламента на ЕС относно 
дървения материал могат да бъдат 
извлечени поуки с цел подобряване на 
правилата за прилагане и изпълнение на 
бъдещата правна рамка на ЕС за 
спиране и обръщане на тенденцията на 
причиненото от ЕС обезлесяване в 
световен мащаб; припомня, че 
законосъобразността на добива и 
търговията с горски продукти 
понастоящем е обхваната от Регламента 
на ЕС относно дървения материал, и 
поради тази причина подчертава, че 
двойното регулиране следва да се 
избягва в бъдещата правна рамка на ЕС 
и мерките за регулиране на законния и 



AM\1216033BG.docx PE658.387v01-00

BG Единство в многообразието BG

хармонизирани; незаконния добив на горски продукти и 
на търговията с тях следва да бъдат 
хармонизирани;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A9-0179/32

Изменение 32
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

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

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. подчертава, че изменянето на 
регулаторната рамка, за да се узаконят 
използването на определени площи и 
промяната на правата на земевладение, 
не премахва отрицателното въздействие 
върху правата на човека и околната 
среда, причинено от прилагането на тази 
промяна; поради това подчертава, че 
критериите за надлежна проверка 
трябва да включват други елементи, 
излизащи отвъд законосъобразността 
на действието;

60. подчертава, че изменянето на 
регулаторната рамка, за да се узаконят 
използването на определени площи и 
промяната на правата на земевладение, 
не премахва отрицателното въздействие 
върху правата на човека и околната 
среда, причинено от прилагането на тази 
промяна;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Изменение 33
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

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

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. отбелязва, че производството на 
стоки, които създават риск за горите и 
екосистемите, не оказва отрицателно 
въздействие върху местните общности 
само чрез пряко обезлесяване, 
деградация на екосистемите и 
заграбване на земя, но и чрез заграбване 
на води, което може да засегне горските 
и другите екосистеми; затова 
отбелязва, че една правна рамка за 
спиране на обезлесяването и 
деградацията на естествените 
екосистеми следва да обхваща въпроса 
за законосъобразността на 
водоснабдяването за производството 
на стоки, които създават риск за 
горите и екосистемите;

61. отбелязва, че производството на 
стоки, които създават риск за горите и 
екосистемите, не оказва отрицателно 
въздействие върху местните общности 
само чрез пряко обезлесяване, 
деградация на екосистемите и 
заграбване на земя, но и чрез заграбване 
на води, което може да засегне горските 
и другите екосистеми;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Изменение 34
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

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

Предложение за резолюция
Параграф 68

Предложение за резолюция Изменение

68. подчертава, че въздействието на 
потреблението в Съюза на продукти, 
които създават риск за горите и 
екосистемите, трябва да бъде разгледано 
по подходящ начин при всички 
последващи регулаторни или 
нерегулаторни действия и мерки 
спрямо стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2030 г., 
стратегията „От фермата до 
трапезата“, както и регламента за 
стратегическите планове по ОСП, 
включително националните 
стратегически планове на държавите 
членки;

68. подчертава, че въздействието на 
потреблението в Съюза на продукти, 
които създават риск за горите и 
екосистемите, трябва да бъде разгледано 
по подходящ начин при всички 
последващи регулаторни или 
нерегулаторни действия;

;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A9-0179/35

Изменение 35
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

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

Предложение за резолюция
Параграф 69

Предложение за резолюция Изменение

69. счита за изключително важна 
незабавната и радикална промяна в 
методите на производство и 
навиците за консумация на 
хранителни продукти; счита, че 
следователно е необходимо 
въвеждането на ефективни мерки, 
насочени към увеличаване на 
подкрепата за екологичните 
селскостопански практики и намаляване 
на хранителните отпадъци по цялата 
верига на доставки; подчертава, че е 
важно да се предвидят целенасочени 
действия за повишаване на 
осведомеността на потребителите с цел 
подобряване на тяхната информираност 
относно въздействието на моделите на 
потребление върху горите, 
биологичното разнообразие и климата, 
като се предоставя подкрепа и се 
насърчава изборът на храни, 
произведени от продукти с растителен 
произход;

69. подчертава, че е важно да се 
насърчава устойчивото хранене чрез 
повишаване на осведомеността на 
потребителите относно 
въздействието на моделите на 
потребление и предоставяне на 
информация за хранителните 
режими, които са по-полезни за 
здравето на хората и имат по-слаб 
отпечатък върху околната среда; 
счита, че следователно е необходимо 
въвеждането на ефективни мерки, 
насочени към увеличаване на 
подкрепата за екологичните 
селскостопански практики и намаляване 
на хранителните отпадъци по цялата 
верига на доставки; подчертава, че е 
важно да се предвидят целенасочени 
действия за повишаване на 
осведомеността на потребителите с цел 
подобряване на тяхната информираност 
относно въздействието на моделите на 
потребление върху горите, 
биологичното разнообразие и климата, 
като се предоставя подкрепа и се 
насърчава изборът на храни, 
произведени от продукти с растителен 
произход;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Изменение 36
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

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

Предложение за резолюция
Параграф 74

Предложение за резолюция Изменение

74. подчертава, че политиката на 
Съюза в областта на биоенергията 
следва да отговаря на строги социални и 
екологични критерии;

74. подчертава, че политиката на 
Съюза в областта на биоенергията 
следва да отговаря на строги социални и 
екологични критерии; припомня, че 
ДЕВИ ІІ ограничава приноса за целта 
на Съюза в областта на 
възобновяемата енергия за храни и 
фуражни култури, за които се счита, 
че имат висок риск от НПЗ и във 
връзка с които се наблюдава 
значително разширяване на тяхната 
площ за производство на изходни 
суровини в терени с високи въглеродни 
запаси; отбелязва, че делът на тези 
биогорива с висок риск от НПЗ ще 
бъде намален до 0% до 2030 г.; счита, 
че това е жизненоважна разпоредба, 
тъй като ограничава отрицателните 
и непредвидените последици от 
политиката на Съюза в областта на 
енергията от възобновяеми 
източници върху обезлесяването в 
световен мащаб;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A9-0179/37

Изменение 37
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

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

Предложение за резолюция
Параграф 74 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

74a. припомня, че Съюзът 
разглежда риска от обезлесяване 
посредством Регламента на ЕС 
относно дървения материал, 
съобщението на Комисията от 21 
май 2003 г. „Прилагане на 
законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията – 
Предложение за план за действие на 
ЕС“ (FLEGT), споразуменията за 
доброволни партньорства за 
насърчаване на процеси с множество 
заинтересовани страни в държавите 
производителки, както и 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници (ДЕВИ II)1а, 
които включват множество правила 
и могат да служат като ценна основа 
за свеждане до минимум на риска от 
обезлесяване и незаконна сеч; 
отбелязва, че в ДЕВИ II се разширява 
задължението за изпълнение на 
критериите на Съюза за устойчивост 
на биогоривата, така че то да 
обхваща всички случаи на крайна 
употреба на биоенергия, включително 
отопление/охлаждане и 
електроенергия, но тъй като то 
обхваща само суровините, използвани 
за производство на биоенергия, 
понастоящем не може да гарантира, 
че използването за неенергетични 
цели на стоки, свързани с обезлесяване 
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или конверсия на екосистеми за 
биогориво, не е разрешено;
_________________
1a Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (OB L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A9-0179/38

Изменение 38
Хилдегард Бентеле
от името на групата EPP

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

Предложение за резолюция
Параграф 79

Предложение за резолюция Изменение

79. отбелязва, че настоящото 
определение на термина „гора“, 
неговото категоризиране и наборът от 
други термини и принципи, свързани с 
обезлесяването в рамките на 
устойчивото управление на горите, 
които са приети от съответните органи, 
например ФАО, са от чисто технически 
характер и не правят адекватно 
разграничение между естествените гори 
и горските насаждения, при които 
икономическата функция на гората 
силно превишава по значение 
останалите ѝ функции, и подчертава, че 
това в крайна сметка би могло да доведе 
до изкривяване на данните относно 
съответната област и състоянието на 
горите в световен мащаб; призовава 
съответните заинтересовани страни 
да уеднаквят използването на 
терминологията в съответствие с 
формулировката, дадена в 
приложението към проекта на 
резолюция, и подчертава значението 
на тази класификация за 
ефективното използване на 
свързаните с нея инструменти;

79. отбелязва, че настоящото 
определение на термина „гора“, 
неговото категоризиране и наборът от 
други термини и принципи, свързани с 
обезлесяването в рамките на 
устойчивото управление на горите, 
които са приети от съответните органи, 
например ФАО, са от чисто технически 
характер и не правят адекватно 
разграничение между естествените гори 
и горските насаждения, при които 
икономическата функция на гората 
силно превишава по значение 
останалите ѝ функции, и подчертава, че 
това в крайна сметка би могло да доведе 
до изкривяване на данните относно 
съответната област и състоянието на 
горите в световен мащаб; призовава 
Комисията да предложи уеднаквяване 
на определенията, включени в 
приложението;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Изменение 39
Хилдегард Бентеле
от името на групата PPE

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

Предложение за резолюция
Параграф 87

Предложение за резолюция Изменение

87. призовава за създаване на 
механизми за ранно предупреждение с 
цел уведомяване на публичните органи, 
дружествата, включително схемите на 
трети страни, и потребителите на стоки 
с произход от райони, които са 
изложени на риск от преобразуване на 
екосистемите, за загубата и 
влошаването на състоянието на горите и 
саваните и за районите, в които се 
нарушават правата на човека, както и 
с цел подпомагане на разрешаването на 
тези проблеми чрез активизиране на 
диалога и обмена на данни със 
съответните трети държави;

87. призовава за създаване на 
механизми за ранно предупреждение с 
цел уведомяване на публичните органи, 
дружествата, включително схемите на 
трети страни, и потребителите на стоки 
с произход от райони, които са 
изложени на риск от преобразуване на 
екосистемите, за загубата и 
влошаването на състоянието на горите, 
както и с цел подпомагане на 
разрешаването на тези проблеми чрез 
активизиране на диалога и обмена на 
данни със съответните трети държави;

Or. en


