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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ГОРИТЕ

Европейският съюз (ЕС) не разполага с обща политика в областта на горското
стопанство. Независимо от това редица европейски политики и инициативи оказват
влияние върху горите не само на неговата територия, но и в трети държави.

Какво представлява гората? На този прост на пръв поглед въпрос не съществува общ
за всички държави членки отговор. При събирането на международните статистики за
горите като такива се разглеждат земите с площ, надхвърляща 0,5 хектара, чието покритие
от дървесни корони надхвърля 10 % и на които дърветата могат да достигнат минимална
височина от пет метра при зрялост.

ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ: ЦЕННИ ЕКОСИСТЕМИ С РАЗНОРОДЕН ОБЛИК И
МНОЖЕСТВО УПОТРЕБИ

А. Горският пейзаж в Европа — мозайка, която до голяма степен е оформена от човека
Определени по този начин, горите на ЕС се разпростират върху 161 милиона хектара
(4 % от горските площи по света). Те обхващат 38 % от площта на Съюза, като не са
равномерно разпределени: шест от държавите членки (Германия, Испания, Финландия,
Франция, Полша и Швеция) представляват две трети от европейските горски площи (вж.
фиш 5.2.10). Също така значимостта им на национално равнище варира съществено:
докато над 60 % от площта на Финландия, Швеция и Словения е покрита от гори, то това
съотношение достига едва 11 % в Нидерландия и Обединеното кралство. Освен това за
разлика от редица райони по света, в които обезлесяването продължава да бъде сериозен
проблем, горските площи в ЕС продължават да нарастват; те са се увеличили с около
11 милиона хектара между 1990 г. и 2010 г., най-вече под въздействието на естественото
разрастване и усилията, полагани за залесяването.
Редица видове гори в ЕС отразяват географското и климатичното му разнообразие
(бореални гори, алпийски иглолистни гори и т.н.). Тяхното разпределение зависи по-
конкретно от климата, почвата, надморската височина и топографията. Само 4 % от горите
не са били обект на промяна от човека; 8 % са насаждения, а останалото спада към
категорията на „полуестествени“ гори, т.е. оформени от човека. Европейските гори са
от друга страна притежание в най-голямата си част на частни собственици (над 60 % от
площите, при 40 % държавна собственост върху горите).
Б. Многофункционалността на горите: тяхната роля от гледна точка на екологията,
икономиката и обществото
От екологична гледна точка горите предоставят редица екосистемни услуги: те
допринасят за защитата на почвите (срещу ерозия), участват във водния цикъл и регулират
местния климат (по-специално чрез евапотранспирацията), както и глобалния климат
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(по-специално чрез съхранението на въглерод). Горите опазват също така биологичното
разнообразие, като служат за местообитанията на редица видове.
От социално-икономическа гледна точка експлоатацията на горите генерира ресурси,
по-конкретно дървен материал. От 161 милиона хектара гори 134 милиона са на
разположение за доставката на дървен материал (няма никакви правни, икономически или
екологични ограничения за тази употреба). Освен това по тези площи сечта представлява
едва около две трети от годишното увеличение на обема на дървен материал. Основната
му употреба е за енергийни цели (42 % от обемите), при 24 % за дъскорезниците,
17 % за хартиената промишленост и 12 % за производството на дървесни плоскости.
Около половината от потреблението на възобновяема енергия в ЕС е от дървесни
източници. Освен това горите осигуряват „недървесни“ продукти (различни от дървения
материал), сред които по-специално храни (горски плодове и гъби), корк, смоли и
масла. Те подпомагат също така някои услуги (лов, туризъм и т.н.). По този начин
горите са източник на работни места, особено в селските райони. Горският отрасъл
(горско стопанство, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост и хартиена
промишленост) представлява около 1 % от БВП на ЕС, като тази стойност може да
достигне 5 % във Финландия. В него са заети около 2,6 милиона души. И най-накрая,
горите заемат важно място в европейската култура.
В. Абиотичните и биотичните заплахи, предизвикателства, които са изострени от
изменението на климата
Сред абиотичните фактори (т.е. физичните и химичните), застрашаващи горите, могат
да се цитират пожарите (по-специално в средиземноморския регион), сушата, бурите
(средно по две бури годишно през последните шестдесет години са увредили в значителна
степен европейските гори) и атмосферното замърсяване (емисиите от движението по
пътищата). Освен това фрагментацията на горите, произтичаща от изграждането на
транспортни инфраструктури, представлява опасност за биологичното разнообразие. Що
се отнася до биотичните фактори — животните (насекоми и плътнороги) и болестите
могат да увредят горите. Общо около 6 % от площите са увредени от най-малко един от
тези фактори.
Изменението на климата вече представлява предизвикателство за европейските гори. То
вероятно ще засегне по различен начин в географско отношение темпа на растежа им,
тяхното разпределение по площ, както и разпространението на някои паразити, а също
така и честотата и интензивността на проявяване на някои екстремни метеорологични
явления. Адаптирането на горите към тези промени и участието им в борбата срещу
тях благодарение, например, на заместването с дървесина на невъзобновяеми енергийни
източници и материали) представляват две важни предизвикателства.
Така горите на ЕС са обект на редица очаквания, понякога противоречиви, за което
свидетелства напрежението, съществуващо между експлоатацията и опазването им. Един
от основните залози за управлението на горския сектор се състои в това да бъдат
балансирани този вид трудности.

ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЛАСТТА НА
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
СЪГЛАСУВАНОСТТА

Тъй като в Договорите не се споменават конкретно горите, ЕС не разполага с обща
политика в областта на горското стопанство. Политиката в областта на горското
стопанство продължава следователно да бъде преди всичко в сферата на компетентност
на отделните държави. При все това редица действия на европейско равнище оказват
въздействие върху горите в ЕС и трети държави.
А. Нова европейска референтна рамка за действията в областта на горското
стопанство
През септември 2013 г. Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за горите
(COM(2013)659), в която се предлага нова европейска референтна рамка за изготвянето
на секторните политики, които имат отражение върху горите. Основните ръководни
принципи на тази стратегия са устойчивото управление на горите и насърчаването на
тяхната многофункционална роля, ефикасното използване на ресурсите и отговорността
на ЕС по отношение на горите в световен мащаб. Този документ предоставя също
така стратегически насоки за действията на Европейската комисия и държавите членки.
Например, Комисията е предвидила да изготви критерии за устойчиво управление на
горите. През септември 2015 г. тя прие многогодишен план за изпълнение на стратегията
на ЕС за горите, в който са изброени предвидените действия.
Стратегията се придружава от ръководна схема (SWD(2013)343), в която се
посочват мерките за реагиране на предизвикателствата в европейската дърводобивна
промишленост.
Б. Богат набор от действия на Европейския съюз, оказващи въздействие върху горите
1. Общата селскостопанска политика (ОСП) — основен източник на европейското
финансиране за горите
Около 90 % от средствата на ЕС за горите произхождат от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (EЗФРСР). През последния програмен период 2007—
2013 г. около 5,4 милиарда евро от бюджета на EЗФРСР са предвидени за съфинансиране
на конкретните мерки в областта на горското стопанство. Последната реформа на ОСП
доведе до публикуването през декември 2013 г. на новия регламент относно подпомагане
на развитието на селските райони от EЗФРСР (Регламент (ЕС) № 1305/2013, вж. фиш
5.2.6). С цел опростяване за периода 2015—2020 г. само една специфична мярка обхваща
всички видове подпомагане за инвестициите в горите. Тази мярка обхваща инвестициите
в развитието на горските площи и подобряването на жизнеспособността на горите:
залесяване и създаване на гористи местности, създаване на агро-лесовъдни системи,
превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития, инвестиции за подобряването на устойчивостта и
на екологичната стойност на горските екосистеми, както и инвестиции в лесовъдни
технологии и в преработката и мобилизирането на горски продукти и търговията с тях.
Освен това друга мярка има за цел да компенсира лесовъдните услуги, екологичните
услуги и услугите в областта на климата, както и опазването на горите. И най-накрая
са предвидени също други мерки, които не са специфични за горите (плащания по
„Натура 2000“ и по Рамковата директива за водите например). Държавите членки са тези,
които решават кои мерки в областта на горите ще прилагат, както и какъв е размерът
на финансовите средства, свързани с това, в рамките на своята програма за развитие
на селските райони. Така около 8,2 милиарда евро публични разходи бяха планирани за
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периода 2015—2020 г. (27 % за залесяване, 18 % за подобряване на тяхната устойчивост
и 18 % за предотвратяване на вредите).
2. Останалите дейности на Европейския съюз, засягащи горите: общ поглед
За търговията с горски репродуктивен материал е предоставена рамка на европейско
равнище от Директива 1999/105/ЕО. Фитосанитарният режим цели провеждането на
борба срещу вредните за горите организми (Директива 2000/29/ЕО). Освен това ЕС
посвещава средства на научни изследвания за горите, по-специално в рамките на
програмата „Хоризонт 2020“. От своя страна енергийната политика си е набелязала
за правно обвързваща цел енергията от възобновяеми източници да достигне 20 % от
общото енергопотребление до 2020 г., което би следвало да увеличи търсенето на горска
биомаса (Директива 2009/28/ЕО). Освен това, новата рамка на ЕС в областта на климата и
енергетиката за 2030 г. предвижда да увеличи този дял до 27 %. От друга страна, в рамките
на политиката на сближаване може да се съфинансират проекти в областта на горското
стопанство от Европейския фонд за регионално развитие (по-специално, предотвратяване
на пожари, производство на енергия от възобновяеми източници и подготовка за
изменението на климата). Фонд „Солидарност“ (Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета)
цели от своя страна да подпомага държавите членки при справянето с големи природни
бедствия като бурите и горските пожари. Що се отнася до Механизма на ЕС за гражданска
защита (Решение № 1313/2013/ЕС), той може да бъде задействан в случай на криза,
надхвърляща капацитета на държавите членки, по-специално при някои горски пожари
(Гърция 2007 г. и 2012 г.) и някои бури.
Освен това, над 37,5 милиона хектара гори принадлежат на мрежата „Натура 2000“
за опазване на природата, създадена в рамките на политиката на ЕС в областта на
околната среда. Рационалното използване на горите е един от тематичните приоритети
на новата програма на ЕС за действие в областта на околната среда и климата (LIFE
2014—2020 г., Регламент (ЕС) № 1293/2013). От друга страна, стратегията на ЕС
за биологичното разнообразие (COM(2011)244) предвижда до 2020 г. за държавните
гори да бъдат изготвени планове за устойчиво управление на горите. Европейската
информационна система за горски пожари (EFFIS) наблюдава от своя страна горските
пожари. ЕС насърчава също така обществените поръчки, насочени към една по-добра
околна среда (COM(2008)400), които могат да благоприятстват търсенето на устойчиво
произведен дървен материал; екомаркировката на ЕС беше присъдена на паркети, мебели
и хартия. Освен това планът за действие FLEGT предвижда „доброволни споразумения
за партньорство“ с държави производителки на дървен материал, а регламент (Регламент
(ЕС) № 995/2010), който е в сила от март 2013 г., забранява предлагането на пазара на
незаконно добит дървен материал.
ЕС участва също така в множество международни действия, засягащи горите (по-
специално Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата). На паневропейско
равнище Форест Юръп (Forest Europe) продължава да бъде основната политическа
инициатива в областта на горите. Текат разисквания във връзка с правно обвързващо
споразумение относно устойчивото управление и използване на горите. В рамките на
своята политика в областта на климата, в допълнение към участието си в общите
преговори за намаляване на емисиите на парникови газове, ЕС направи първи стъпки
за интегриране на селското и горското стопанство в политиката в областта на климата
(Решение (ЕС) №529/2013 относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на
парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство). Освен това ЕС има за цел да спре намаляването
на горското покритие на планетата най-късно до 2030 г. и да намали обезлесяването на
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тропическите гори с най-малко 50 % до 2020 г. (COM(2008)645). Той финансира също
така проекти в рамките на програмата REDD+, която цели намаляването на емисиите,
свързани с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите в Азия, Африка и
Латинска Америка. И на последно място, може да се използва политиката за съседство;
така програмата FLEG II разполага с 9 млн. евро за периода 2012 г2016 г. за насърчаване
на доброто управление на горите, устойчивото управление и опазването на горите в
страните, разположени на изток от ЕС.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент създава законодателни актове при условия на равнопоставеност
заедно със Съвета в редица области, които дават отражение върху горите, като например
земеделието или околната среда (в рамките на обикновената законодателна процедура).
Освен това Парламентът приема заедно със Съвета бюджета на ЕС. Парламентът е дал
своя принос за многобройни неотдавна приключени законодателни досиета, засягащи
горите (например, общата селскостопанска политика). Други са в ход (и по-специално
изменение на Директива 2009/28/ЕО относно насърчаването на използването на енергия
от възобновяеми източници — (2012/0288 (COD)). Освен това Европейският парламент
редовно приема резолюции относно горите. В исторически план неговата резолюция
от 30 януари 1997 г. (T4-0026/1997) доведе до приемането през 1998 г. от страна
на Съвета на стратегията на ЕС в областта на горското стопанство. Впоследствие
Европейският парламент изрази в своята резолюция от февруари 2006 г. (T6-0068/2006)
подкрепата си за прилагането на план за действие за устойчивото управление на горите,
считайки, че са необходими по-последователни и активни действия за подобряване на
тяхното управление. И най-накрая, в своята резолюция от 11 май 2011 г. (T7-0226/2011)
Европейският парламент изрази подкрепата си за изменение на стратегията в областта
на горите, за да бъдат включени предизвикателствата, свързани с изменението на
климата и устойчивото му управление. През тази година Парламентът прие своята
резолюция относно нова стратегия на ЕС за горите и сектора на горското стопанство
(P8_TA(2015)0109). Парламентът приканва Комисията да допълни стратегията с план
за действие, в който да фигурират конкретни мерки, и да докладва ежегодно пред
него във връзка с постигнатия напредък по отношение на неговото прилагане. За
Парламента, приоритетът следва да бъде насърчаването на конкурентоспособността
и устойчивостта на горския отрасъл, подкрепата за селските и градските райони,
развиването на познанията, опазването на горите и съхраняването на техните екосистеми,
подобряването на координацията и комуникацията, както и увеличаването на устойчивото
потребление на дървен материал и недървесни горски продукти. На 21 ноември 2016 г.
Фил Хоган обяви в Европейския парламент предстоящото преразглеждане на стратегията
на ЕС за горите и започването до края на 2016 г. на обществена консултация, насочена по-
специално върху устойчивото управление на горите.
Guillaume Ragonnaud
06/2017
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