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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. Приветства напредъка, постигнат в областта на споразуменията за доброволно 

партньорство за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението 

и търговията (FLEGT), особено по отношение на сближаването между гражданското 

общество, промишлеността и правителствата, с цел постигане на общи политически 

решения; призовава Комисията да доведе текущите преговори до успешен 

завършек, да засили и ускори прилагането на действащите споразумения за 

доброволно партньорство, да даде допълнително приоритет на изпълнимостта на 

националното законодателство и да предостави подходяща подкрепа на 

необходимите процеси на реформи в държавите износителки по споразуменията за 

доброволно партньорство, и да се справи с оставащите предизвикателства, като 

например корупцията, добива на дървен материал в зони на конфликти, 

незаконното обезлесяване, влошаването на състоянието на горите, както и на 

прозрачността и сигурността на правото на владение на земя от общности като 

ключов принцип за управление на земята; настоятелно призовава Комисията да 

насърчи страните по споразуменията за доброволно партньорство да вземат предвид 

проблемите на обезлесяването, превръщането на горите в обработваема земя и 

устойчивото управление на горите при разработването на техните системи за 

удостоверяване на законността на дървения материал; добавя, че Планът за 

действие за FLEGT следва също така да взема под внимание новите географски 

приоритетни области, както по споразуменията за доброволно партньорство, така и 

извън тях; 

2. отбелязва, че прилагането на споразуменията за доброволно партньорство ще има 

повече шансове за успех, ако се предвижда по-целенасочена подкрепа за уязвимите 

групи, участващи в управлението на ресурсите от дървесина (дребни 

производители, микро-, малки и средни предприятия, независими оператори в 

„неформалния“ сектор); подчертава значението на това да се гарантира, че 

процесите на сертифициране зачитат интересите на най-уязвимите групи, 

участващи в управлението на горите; 

3. подчертава значението на борбата с незаконната търговия с дървен материал от 

тропическите гори; предлага на Комисията при бъдещите преговори по FLEGT 

лицензите за износ на проверен законен дървен материал за ЕС да се взема под 

внимание опитът от индонезийската система, която се прилага от ноември 2016 г.; 

отправя искане към Комисията да извърши независима оценка на въздействието от 

прилагането на индонезийската система за удостоверяване на законността на 

дървения материал, която следва да бъде представена в рамките на подходящ 

период от време; 

4. припомня, че дървеният материал от зони на конфликти вече представлява област 

на действие в Плана за действие за FLEGT, но извършената работа е недостатъчна 

за решаването на въпроса; призовава Комисията да изпълни ангажимента си да 

разшири задълженията за надлежна проверка, предвидени в Регламента на ЕС 

относно дървения материал, така че дървеният материал от зони на конфликти да 
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бъде обхванат в рамките на предстоящия преглед; 

5. подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на прилагането и 

изпълнимостта на разпоредбите на Регламента относно дървения материал, с цел 

максимално запазване на устойчивата търговия с вносен или произведен на място 

дървен материал и с изделия от дървен материал; 

6. признава важната работа, извършена от Икономическата комисия за Европа на ООН 

(ИКЕ/ООН) и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), с оглед на 

глобално устойчиво управление на горите, което играе ключова роля в устойчивата 

търговия с горски продукти; 

7. призовава ЕС да установи засилено сътрудничество и ефективни партньорства с 

държавите, които са големи потребители на дървен материал, и заинтересованите 

страни на международно равнище, като ООН и по-специално ФАО, 

Международния център за изследване на горите (CIFOR) и Програмата на 

Световната банка за горите (PROFOR), с оглед по-ефективно намаляване на 

търговията с незаконно изсечен дървен материал в световен мащаб и по-добро 

управление на горите като цяло; 

8. отбелязва, че вносът на дървен материал и изделия от дървен материал следва да 

бъде подлаган на по-сериозна проверка по границите на ЕС, за да се гарантира, че 

внесените продукти действително съответстват на критериите, необходими за 

влизане в ЕС; 

9. припомня, че горите са дом на 300 милиона души и че близо 1,6 милиарда души 

разчитат на горските ресурси за своето препитание, като източник на храна, гориво 

за готвене и отопление, лекарства, подслон, облекло, трудова заетост и доходи; 

отбелязва, че горските ресурси имат ролята и на предпазна мрежа при кризи или 

извънредни ситуации — например при погиване на реколтата от зърнени култури 

поради продължителна суша; счита, че ЕС следва да работи постоянно заедно със 

своите партньори, за да се гарантира, че получената от горите добавена стойност е 

устойчива и е в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие; 

10. отбелязва със загриженост, че селското стопанство с търговска цел, ориентирано 

към износ, продължава да бъде най-голямата движеща сила за глобалното 

обезлесяване, тъй като 75% от обезлесяването се дължи на превръщането на 

естествените гори в обработваема земя1, и че около половината от обезлесяването 

на тропическите гори от 2000 г. насам е причинено от незаконното превръщане на 

горите в обработваема земя с търговска цел; отбелязва, че ЕС е най-големият 

вносител на палмово масло и соя от държавите, на чиято територия има тропически 

гори, и че според последните прогнози производството на соя, говеждо месо, 

палмово масло, кафе и какао е причинило близо 80% от обезлесяването на 

тропическите гори в световен мащаб, като ролята на селското стопанство с 

търговска цел, ориентирано към износ, като движеща сила за обезлесяването се е 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014 

(Оценка на Плана за действие на ЕС за FLEGT (прилагане на законодателството в областта на горите, 

управлението и търговията) 2004 — 2014 г., април 2016 г., стр. 92. 
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увеличила през ХХІ-ви век1; подчертава необходимостта от стабилна обща 

селскостопанска политика на ЕС, с цел да се намали зависимостта ни от внос в 

някои сектори; 

11. отново призовава ЕС да продължи да разработва план за действие относно 

обезлесяването и влошаването на състоянието на горите, който да включва 

конкретни регулаторни мерки, за да се гарантира, че веригите на доставка и 

финансовите операции, свързани с ЕС, не причиняват обезлесяване и влошаване на 

състоянието на горите; 

12. отбелязва със загриженост, че обезлесяването се смята за един от факторите, 

допринасящи за глобалното изменение на климата и припомня, че 70% от 

световната флора и фауна се намира в горите и губи своите местообитания поради 

обезлесяване; 

13. отбелязва, че ЕС има нормативна уредба за веригите на доставка на дървен 

материал, риба и полезни изкопаеми от зони на конфликти, но все още не е приел 

регламентация по отношение на селскостопанските продукти, чието производство 

създава риск за горите; отбелязва, че според неотдавнашното проучване за 

осъществимост относно възможностите за засилване на действията на ЕС срещу 

обезлесяването, приемането на законодателство, регламентиращо достъпа на 

селскостопанските продукти, чието производство създава риск за горите, до пазара 

на ЕС, би било най-ефективната мярка в областта на търсенето на пазара, с цел 

борба с обезлесяването; настоятелно призовава Комисията да разгледа 

възможността за разработване на изпълнима рамка на задължения за извършване на 

надлежна проверка по цялата верига на доставки на тези продукти, така че да се 

гарантира правна сигурност и процесът да се основава на критерии за устойчивост 

или за липса на обезлесяване, например във връзка с преките и непреките 

въздействия върху горите и другите екосистеми, третирането на работниците и 

правата на горските общности и на коренното население по отношение на въпроси 

като заграбването на земя; 

14. подчертава необходимостта от разширяване и засилване на механизмите за 

предотвратяване, мониторинг и контрол на въздействието на двустранните и 

многостранните споразумения на ЕС за свободна търговия и инвестиции върху 

околната среда и правата на човека, включително чрез проверими показатели и 

независими местни инициативи за мониторинг и докладване; 

15. припомня, че Малайзия и Индонезия са основните производители на палмово 

масло, като на тях се падат около 85 – 90% от световното производство, и че 

нарастващото търсене за този продукт води до обезлесяване, поставя под натиск 

земеползването и има значително въздействие върху местните общности, здравето и 

изменението на климата; подчертава във връзка с това, че преговорите за търговски 

споразумения с Индонезия и Малайзия следва да се използват за подобряване на 

положението на място; 

16. настоятелно призовава ЕС винаги да включва в главите относно търговията и 

устойчивото развитие задължителни и изпълними разпоредби за спиране на 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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незаконното изсичане, обезлесяването, влошаването на състоянието на горите, 

заграбването на земя и на други нарушения на правата на човека, по отношение на 

които да действат подходящи и ефективни механизми за уреждане на спорове, и да 

вземе под внимание различни методи за правоприлагане, механизъм за налагането 

на санкции и на разпоредби за гарантиране на правото на собственост, 

предварително консултиране и информирано съгласие; призовава Комисията да 

включи подобни разпоредби във вече сключените споразумения за свободна 

търговия и инвестиции чрез прилагане на клаузата за преразглеждане, по-специално 

ангажимента за ефективно изпълнение на Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; подчертава значението на наблюдението върху спазването 

на тези разпоредби и на необходимостта да се започнат без забавяне процедури за 

консултации с правителствата в случаите, в които търговските партньори не зачитат 

тези правила, както и да се задействат съществуващите механизми за 

правоприлагане, като например механизмите за решаване на спорове, установени в 

рамките на главите относно търговията и устойчивото развитие; 

17. припомня, че трябва да бъдат зачитани ръководните принципи на ООН за бизнеса и 

правата на човека; подкрепя текущите преговори за създаване на обвързващ 

инструмент на ООН за зачитане на правата на човека от страна на 

транснационалните корпорации и другите стопански предприятия, и подчертава 

значението на едно активно участие на ЕС в този процес; 

18. отбелязва, че Регламентът за общата схема от преференции (ОСП) все още има 

ограничен обхват по отношение на защитата и отговорното управление на горските 

ресурси; призовава Комисията да гарантира правилното наблюдение върху 

прилагането на конвенциите, които са от значение за горите и са обхванати от 

схемите за ОСП и ОСП+, включително и от страна на организациите на 

гражданското общество, така че да се гарантира защитата на горите в страните 

партньори, включително възможността за създаване на механизъм за подаване на 

жалби, за да се гарантира, че жалбите на заинтересованите страни ще бъдат 

надлежно взети под внимание; подчертава, че тази система следва да отдава 

специално внимание на правата на коренните народи, на зависимите от гората 

общности и на правата, предоставени съгласно Конвенция № 169 на МОТ относно 

коренното население и племенните народи, когато е приложимо; 

19. настоятелно призовава Комисията да включи незаконните практики в областта на 

горското стопанство, като например определянето на занижени цени на дървения 

материал при отдаването на концесия, събирането на защитени дървета от 

търговски предприятия, контрабандата на горски продукти през границите, 

незаконния дърводобив и преработването на горски суровини без лиценз, в обхвата 

на изпълними разпоредби за борба с корупцията в споразуменията за свободна 

търговия; 

20. подчертава, че на корупцията, свързана с незаконното изсичане, следва да се 

противодейства със средствата на търговската политика на ЕС; настоятелно 

призовава Комисията да включва в своите споразумения за свободна търговия и 

инвестиции разпоредби за борба с корупцията, свързана с незаконното изсичане, 

които да бъдат изпълними и които трябва да бъдат прилагани ефективно и в пълна 

степен; 
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21. припомня значението на подходящ достъп до правосъдие, средства за правна 

защита и ефективна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности в държавите 

износителки на природни ресурси, с цел да се гарантира ефикасността на всякакво 

законодателство или инициатива; 

22. призовава ЕС да разгледа създаването на прозрачна, функционираща, ефективна и 

задължителна система за етикетиране с цел „социална и екологична проследимост“ 

във веригата на производство на продукти от дървен материал и на селскостопански 

продукти, чието производство създава риск за горите, в съответствие с 

разпоредбите на Световната търговска организация, както и да насърчава подобни 

действия на международно равнище; подчертава, че правилата за сертифициране 

следва да бъдат лесно достъпни за дребните стопани и малките и средните 

предприятия и да се разбираеми за потребителите, и припомня, че подобни мерки 

следва да останат практически и финансово достъпни, особено за дребните 

производители; припомня, че следва да бъде засилен митническият контрол, че 

трябва да бъде гарантирана пълна независимост и отчетност на лицензиращите 

органи и одиторите и че трябва да бъдат предприети правни действия срещу 

всякакви незаконни практики, установени в процеса на сертифициране; 

23. поради това подчертава, че отговорното управление на правото на владение на 

земята и горите е от съществено значение, за да се гарантира социална стабилност, 

устойчиво развитие на околната среда и отговорни инвестиции за устойчиво 

развитие; 

24. призовава ЕС да работи съвместно с частния сектор и да насърчава укрепването на 

насоки за отговорно поведение на бизнеса с цел отговорни вериги на доставка на 

селскостопански продукти, като например насоките на ОИСР, както и на 

амбициозни ангажименти в съответствие с конвенциите на МОТ и многостранните 

споразумения в областта на околната среда, с подходящо участие на гражданското 

общество и ефективно сътрудничество с местните заинтересовани страни, и да 

разработи подходящи разпоредби, за да наложи спазването на социалните и 

екологичните стандарти от инвеститорите и за предотвратяването на инвестиции в 

дейности, които насърчават обезлесяването и незаконния дърводобив, например 

чрез добавянето на това измерение в Директивата относно оповестяването на 

нефинансова информация по повод на предстоящото преразглеждане; призовава ЕС 

да работи в тази насока и съвместно с международните партньори. 
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