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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че отговорността за горското стопанство е единствено на държавите 

членки, че принципът на субсидиарност трябва да се подкрепя, и че различията в 

регионалните условия, модели на собственост и приоритети в държавите членки 

трябва да се зачитат, както и че ЕС следва да се въздържа от налагане на нови 

пазарни ограничения за горите и продуктите на основата на дървесина, за да се 

гарантират принципите на собственост и пазарна свобода за участниците във 

веригата на стойността, свързана с горите; 

2. приветства приемането на новото съобщение на Комисията относно нова 

стратегията на ЕС за горите (COM(2013)0659), тъй като то предоставя рамка за 

координирани действия на държавите членки при насърчаването на устойчивото 

управление на горите и при изпълнението на тяхната многофункционална роля от 

икономическа, социална и екологична гледна точка; 

3. счита, като се има предвид, че горите са различни по характер и размер, че 

стратегията следва да отчита факта, че повече от половината от територията на 

някои държави членки e покрита от гори; 

4. подчертава, че е задължително, предвид факта, че някои от най-големите ресурси от 

биомаса в Съюза се намират в най-слабо населените и отдалечени негови региони, 

стратегията да вземе изцяло под внимание специфичните характеристики на тези 

по-слабо населени региони; 

5. отчита, че ЕС трябва да изпълнява роля в подкрепата на националните политики за 

постигане на активно, многофункционално и устойчиво управление на горите, 

включително управлението на различните видове гори, и в укрепването на 

сътрудничеството срещу нарасналите трансгранични заплахи, като горски пожари, 

незаконна сеч, незаконен внос на дървен материал и вредители; подчертава нуждата 

да се осигури съгласуваност по въпроси, свързани с горското стопанство, във 

всички политики на ЕС, по-специално в политиките, свързани със селското 

стопанство, климата, биологичното разнообразие, възобновяемата енергия, водите, 

почвите, индустрията и конкурентоспособността, научните изследвания и 

иновациите, както и ефективното използване на ресурсите; в тази връзка подчертава 

значението на зоните по Натура 2000, където, благодарение на изключителните им 

природни ресурси, могат да продължават да се произвеждат продукти и услуги с 

високо екологично и културно качество; 

6. счита, че прилагането на новата стратегия за горите следва да компенсира липсата 

на специални разпоредби относно политиката в областта на горите в Договора за 

ЕС, като същевременно се зачитат правомощията на държавите членки в тази 

област, и следва да гарантира координиране между позициите в политиките на ЕС и 

на държавите членки по въпросите, свързани със сектора на горското стопанство на 
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международно равнище; 

7. подчертава важната роля на Комисията в осигуряването на ранен и непрекъснат 

диалог между експертите от ЕС и от държавите членки, както и включването на 

всички заинтересовани страни с цел улесняване на съгласуваността при 

формулирането на политиката по отношение на горите; 

8. подкрепя ангажимента на държавите членки за осъществяване на устойчиво 

управление на горите в съответствие с критериите и показателите на „Forest Europe“ 

като един от ключовите елементи на настоящата рамка на политиката за горите в 

Европа; 

9. приветства отдаването на приоритет на трите стълба на устойчивост (икономическа, 

социална и екологична) като здрава основа, чрез която да се подкрепя 

фундаменталната роля на горите и ефективното използване на ресурсите, да се 

увеличава конкурентоспособността, да се стимулира заетостта и да се засилва 

ролята на горското стопанство и на индустриите, основаващи се на горското 

стопанство, както и опазването на екологичните цикли в екологичната икономика; 

признава ролята му в обществото по отношение на здравето на гражданите; 

10. припомня, че според Европейската комисия през 2009 г. биоикономиката е 

представлявала пазар, оценяван на над 2 трилиона евро, предоставящ 20 милиона 

работни места и 9% от общата заетост в ЕС; отбелязва, че всяко евро, инвестирано в 

научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката в рамките на 

„Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност; изтъква, 

че горите изпълняват ключова роля в биоикономиката сега и ще продължават да я 

изпълняват в бъдеще; 

11. счита, че целта, включена в стратегията на ЕС за горското стопанство, за 

увеличаване на приноса на горите и сектора на горското стопанство за развитие на 

селските райони, биологично разнообразие, устойчив растеж и създаване на 

работни места трябва да отчита напълно икономическите, социалните, културните и 

екологичните блага и услуги, предоставяни от горите, включително услуги в отдиха 

и туризма, и по-специално важната роля, която добре стопанисваните гори и 

материалите на основата на дървесина играят за намаляване на емисиите на CO2, 

съхраняване на въглерод и преминаване към биоикономика, които са важни 

елементи от политиката на ЕС в областта на климата; 

12. припомня, че горската биомаса е много важен източник на възобновяема енергия, и 

отбелязва, че понастоящем европейските гори поглъщат и съхраняват около 10% от 

емисиите на въглерод в ЕС и по този начин допринасят сериозно за смекчаване на 

изменението на климата; 

13. счита, че заместването на петролни или топлинно интензивни суровини с дървесина 

и продукти, получени от дървесина от дърводобива, следва да се насърчава в 

съответствие с напредъка в областта на научните изследвания и технологиите, което 

може положително да допринесе за по-нататъшни ползи по отношение на 

смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на създаването на 

работни места; 
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14. подчертава необходимостта да се извърши оценка на разходите от цялото 

законодателство на ЕС, отнасящо се до веригите за създаване на стойност в 

индустриите, основаващи се на горското стопанство, с цел да се премахне цялата 

ненужна и обременяваща бюрокрация и да се създаде благоприятстваща рамка за 

повишаване на конкурентоспособността на индустрията в дългосрочен план по 

устойчив начин, и също така да се подкрепя принципът, че законодателните 

предложения, засягащи сектора на горското стопанство и веригите на стойността на 

основаващите се на него индустрии, следва да бъдат щателно оценявани чрез 

оценка на въздействието; 

15. счита, че стратегията на ЕС за горите ще бъде по-добре изпълнена, ако е подкрепена 

от подходяща координация с налично или бъдещо финансиране от ЕС, включително 

ЕЗФРСР; 

16. отбелязва наличието на ресурси за информиране и мониторинг чрез програмата 

„Коперник“ и други космически инициативи на европейско равнище и препоръчва 

да се повиши използването на тези ресурси и инструменти; 

17. счита, че насърчаването на по-разнообразни приложения на дървесината следва да 

бъде съпътствано с инвестиции в образователните системи за младите хора и 

обучение за настоящите служители в сферата на строителната индустрия, за да се 

повиши осведомеността им за възможностите, създадени от използването на 

дървесина, както и да им им бъдат предоставени необходимите умения; 

18. приветства  създаването на Информационна система за горите за Европа, която да 

подпомага обмена на данни и споделянето на най-добри практики и съществуващи 

знания за горите между държавите членки; отчита, че събирането на данни и 

информация за многофункционалната роля на горите и горските ресурси от 

националните бази данни ще бъде от полза за сектора и призовава Комисията да 

подкрепи интегрирането им в европейска платформа за данни; приветства ползите 

от споделянето на добри практики и съществуващи знания за горите между 

държавите членки, но подчертава, че тази дейност не следва да води до увеличаване 

на нуждата от бюджетни средства; 

19. подчертава, че дългосрочната конкурентоспособност на горското стопанство ще 

бъде постигната единствено чрез квалифицирана работна ръка; отбелязва, че 

понастоящем в сектора са заети над 3 милиона европейски граждани; счита, че 

съответно стратегията на ЕС за горите следва да определи условията, които да 

позволят на ЕС да има подходящи съоръжения за обучение и да има работна сила, 

която е напълно осведомена относно настоящите предизвикателства и заплахи в 

сектора на горското стопанство, но също и относно правилата за безопасност, 

присъщи за управлението на горите; 

20. подчертава подкрепата, която рамковите програми на ЕС за научни изследвания, 

развойна дейност и иновации могат да дадат за постигане на интелигентен и 

устойчив растеж, продукти с по-висока добавена стойност, по-чисти технологии и 

висока степен на прилагане на технологии, по-специално при рафинираните 

биогорива и индустриалните постройки от дървесина, но също и в автомобилната и 

текстилната индустрия, като същевременно не се забравят онези традиционни 
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високостойностни употреби, които все още имат огромен потенциал за растеж, като 

например използването на дървесина в строителството и опаковките. 
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