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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства Зелената книга на Комисията относно опазването на горите и 
информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата; 
подчертава тясната връзка между горското и селското стопанство, които са дълбоко 
засегнати от това явление; счита, че стратегията на ЕС относно горите следва да 
бъде укрепена, като се цели да се подобри управлението и съхранението на горите, 
че тази стратегия следва да бъде насочена както към опазването на горите, така и 
към устойчивото използване на ресурсите от дървен материал, тъй като горите са 
източник на решения спрямо изменението на климата и новите предизвикателства, 
и че целта на подобна стратегия следва да бъде постигането на високо равнище на 
издържливост; 

2. посочва, че в съответствие с принципа на субсидиарност стратегията за горите 
следва да продължи да бъде предимно от компетентността на държавите-членки, 
като Европейският съюз оказва допълнителна помощ; изтъква необходимостта от 
предприемането на мерки на подходящо местно и регионално равнище, на равнище 
държави-членки или равнище ЕС; подчертава, че подобна рамкова стратегия би 
укрепила координацията на националните и общностните мерки и би подобрила 
имиджа на Европейския съюз в международните преговори относно борбата срещу 
изменението на климата;

3. счита, че Европейският съюз следва да действа като подпомага, координира и 
допълва намесата от страна на държавите-членки по отношение на политиката в 
областта на горите, като се взема предвид различните регионални условия; тази 
политика следва да бъде съставена с цел гарантиране на устойчиво развитие на 
горския сектор и осъществяване на принос за подобряване жизнения стандарт на 
европейските граждани и развитие на селските райони посредством съгласувана 
рамка за всички блага и услуги, които горите предоставят в икономически, 
социален, културен и екологичен план;

4. отбелязва, че изменението на климата ще се отразява по различен начин в 
зависимост от видовете гори в Европа; стратегиите за приспособяване следва тогава 
да бъдат определяни на регионално или местно равнище, но когато действията на 
Общността притежават ясна добавена стойност, те могат да бъдат координирани на 
равнище ЕС; счита, че тези стратегии следва да отчитат различните регионални 
предпоставки за развитие на горското стопанство, и по-специално да вземат 
предвид различните възможности и опасности за различните видове горска среда в 
Южна и в Северна Европа;

5. отбелязва, че горите в Европа представляват 45% от площта на Европейския съюз, 
че горите и първичните дървопреработвателни отрасли осигуряват 2,5 милиона 
работни места и оборот от 300 милиарда евро, че горите са не само от съществено 
значение за околната среда, но допринасят също така за осъществяването на 
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социалните и икономически цели, например чрез дърводобива, както и за 
подобряване на равнището на живот, защитата на културите и селските райони, 
които се развиват, както и че горите съставляват важен източник на доходи не само 
за селските общности, но и за националната икономика, благодарение на 
устойчивия дърводобив и дейностите, свързани с експлоатирането на горските 
ресурси, на лова, риболова, туризма и събирането на горски плодове, и отбелязва 
важния принос на горите за предотвратяване на пожарите, както и на сушата, 
опустиняването и ерозията на почвите;

6. счита, че експлоатацията на горите е тясно свързана със селското стопанство, 
защото в Европа по-голямата част от собствениците на гори са също така 
селскостопански производители; въпреки това признава, че горското стопанство е 
независим сектор от икономиката в селските райони, по-специално в районите, в 
които не може да се развива селско стопанство или които са особено ценни от 
гледна точка на опазването на околната среда и отдиха;

7. изтъква, че тъй като законодателството в областта на горите засяга милиони малки 
собственици на гори, политиките в областта на горите следва винаги да постигат 
баланс между зачитането на правата на собственост на собствениците и изискването 
за осигуряване на обществени блага;

8. счита, че селското и горското стопанство могат да функционират интегрирано, че 
производствените аспекти са от съществено значение, но при все това не трябва да 
противоречат на принципите за опазване на горите, нито на другите ползи, които те 
предоставят, и че е необходимо се запази правилното равновесие между тези два 
сектора и да се гарантира  взаимодействието между тези тях, например чрез по-
ефективното използване на наличните ресурси; изтъква, че защитата на горите 
обслужва редица цели на политиката; отбелязва, че по-голямата част от 
европейските мерки, свързани с горското стопанство понастоящем се финансират 
посредством втория стълб на ОСП и ето защо финансирането на ЕС за селското 
стопанство трябва да продължи поне на същото равнище, като е необходимо също 
така да бъдат намерени други инструменти в тази област;

9. изтъква, че горите представляват основният поглътител на въглерод и следователно 
играят ключова роля в борбата срещу изменението на климата; ето защо счита, че е 
от жизнена важност за Европейския съюз да постави началото на обща стратегия за 
борба срещу факторите, причиняващи влошаване на състоянието на горите, каквито 
са пожарите и замърсяването на въздуха;

10. отбелязва, че селското стопанство и горските екосистеми са уязвими в условията на 
изменение на климата, което е в основата на явления, чийто брой, честота и 
интензитет нарастват непрестанно, като се има предвид щетите, нанесени на горите, 
поради горски пожари и вредители, както и масовото и неконтролирано 
обезлесяване засягащо редица региони в света; независимо от това отбелязва, че 
съгласно проучването „Състоянието на горите в Европа през 2007 г.“ площта в 
Европа, покрита от гори, се е увеличила с близо 13 милиона хектара през 
последните 15 години; изтъква, че горите играят важна роля в регулирането на 
дебита на течащите води, гарантирането на качеството на водата, опазването на 
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водоизточниците, запазването на ландшафта, поддържането на плодородието на 
почвата и защитата й от ерозия (особено в планинските региони) и опустиняване 
(особено в сухите региони), които в своята цялост представляват важни аспекти за 
селското стопанство;

11. изтъква, че разнообразието на видовете е от жизнено значение за запазването и 
развитието на селското стопанство, както и че горите играят основна роля за 
преодоляване на предизвикателството, свързано със запазване на биологичното 
разнообразие; подчертава, че биологичното разнообразие, осигурявано от горските 
екосистеми и от изпълняваните от тях екологични функции, се разглежда като част 
от човешкото наследство;

12. подчертава, че стратегията на ЕС за горското стопанство за 1998 г. и Планът за 
действие на ЕС за горите за 2006 г. следва да бъдат актуализирани, за да включат 
измерението за изменението на климата и по-широкообхватните въпроси, свързани 
с опазването на горите;

13. счита, че активното управление на горите играе съществена роля поради своя 
принос за стратегията "ЕС 2020" и нейния ключов елемент за създаване на растеж и 
работни места и за енергийната стратегия на ЕС, както и че големият потенциал на 
горите като възобновяем източник на енергия и източник на естествено 
възобновяеми материали понастоящем не се използва достатъчно; в тази връзка 
приветства инициативата на Европейската комисия, целяща започването на 
обществено допитване до ролята, която селското и горското стопанство играят за 
осъществяване на проектите, свързани с изменението на климата;

14. приканва Европейската комисия да внесе предложения относно начина за 
оптимизиране на намаляването на въглеродните емисии чрез заместване на 
продуктите и строителните материали, чието производство е свързано със 
значителни въглеродни емисии и на отвеждането на въглерода чрез увеличено 
използване на дървесина; счита, че включването на горите в Европейската схема за 
търговия с емисии оптимизира приноса на горското стопанство в борбата срещу 
изменението на климата, като дава достъп на горското стопанство до пазарните 
механизми на „въглеродните кредити“;

15. изтъква необходимостта Комисията бързо да разгледа несъответствията между 
целите на законодателството, засягащи политиката в областта на горите и селското 
стопанство; призовава за сближаване между различните политики на ЕС, по-
специално в областта на горското и селското стопанство, но също така политиките 
относно енергията от възобновяеми източници, биологичното разнообразие, 
промишлеността, изследователската дейност и стратегията "Европа 2020";

16. припомня, че селските стопани допринасят за увеличаване на залесените ресурси 
чрез засаждане на дървета и установяването на многопластови селскостопански и 
горски системи, като разширяват залесените площи, например чрез залесяване на 
терени в деградирало състояние или такива, които не позволяват ефективно 
използване за целите на селското стопанство, и като допринасят за обезпечаването 
на защитни системи, а също така и чрез идентифициране на устойчиви видове; 
счита, че Европейският съюз следва да подпомогне засаждането на гори в рамките 
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на националните програми за развитие на селските райони, като същевременно се 
увери, че тези инициативи не нанасят вреди на пазара;

17. счита, че собствениците на гори следва да обръщат специално внимание на дивите 
видове, които колонизират по естествен път специалните местообитания, 
образувани от горите, тъй като те допринасят за съхраняването на биологичното 
разнообразие;

18. счита, че предвид необходимостта от ефективни изследвания за установяване на 
„защитния потенциал” на горските екосистеми, от прогностични изследвания и 
изследвания относно стратегията за смекчаване на последствията от изменението на 
климата за целия сектор на горското стопанство и дърводобива, е целесъобразно те 
да бъдат координирани и финансирани на равнището на Европейския съюз;

19. счита, че горите генерират безценни обществени блага, което не се отчита в 
достатъчна степен от пазара и че Европейският съюз следва да подпомага 
собствениците на гори в рамките на финансовите инструменти, като ги 
възнаграждава за усилията, които те се съгласят да положат за прилагането на 
мерките за опазване на генетичното разнообразие на горите; отново потвърждава 
позицията на Парламента по отношение на необходимостта да се отпуснат 
адекватни по размер средства за мерките на ЕС в областта на горското стопанство, 
като се възнаграждават селските и горските стопани за предоставянето на тези 
обществени блага, включително като се вземе предвид въздействието от 
съхранението и заместването в контекста на използването на дървесина; изтъква, че 
тези европейски механизми за насърчаване не следва да пречат на доброто 
функциониране на пазара на продуктите от дървен материал, хартия, целулоза и 
производство на енергия;

20. счита, че ЕС може да подкрепя, координира и допълва действията, предприети от 
държавите-членки с оглед установяване на насоки за добри практики, които да 
допринесат за гарантиране устойчивостта на горите под въздействие на 
изменението на климата, като тези насоки следва да бъдат адаптирани спрямо 
нуждите на собствениците и местните общности и се основават на принципите за 
устойчиво управление; изтъква, че прекомерното регулиране ще намали 
конкурентоспособността на продуктите от дърво в сравнение с невъзобновяемите и 
енергоемки материали, като например пластмаса, алуминий и бетон, и по този 
начин за ЕС ще бъде по-трудно да достигне целите в областта на климата;

21. счита, че е необходимо да се подобряват и насърчават сдруженията на собственици 
на гори да практикуват устойчиво стопанисване на горите, тъй като то представлява 
основният инструмент за балансиране на доставките на множеството стоки и
услуги, предоставяни от горите, като в същото време функционира като основа за 
приспособяването към изменението на климата, и че тези сдружения следва също 
така да увеличат неизползвания досега потенциал за добив на дървесина и да 
засилят влиянието при преговори на собствениците на гори във веригата за 
търговия с дървесина; счита за необходимо да се поощри създаването на мрежа на 
организациите на собствениците на гори, с оглед насърчаване на обмена на 
информация и най-добри практики и обединяваща доставките;
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22. счита, че ЕС следва да подкрепи устойчивото управление на горите чрез 
финансиране на дейностите в областта на горите, които допринасят за това; и че 
следва да бъде насърчено установяването на органи за стопанисване на горите, по-
специално в районите с малки горски площи и следва да се обърне особено 
внимание на предприятията в горския сектор, които са в по-голямата си част малки 
и средни предприятия и които трябва да бъдат насърчавани към модернизиране и 
преструктуриране, за да могат да се справят с новите предизвикателства, 
възникващи вследствие изменението на климата, борбата с незаконната сеч, 
икономическата криза и международната конкуренция;

23. подчертава също така ключовата роля на селските стопани при предотвратяване на 
пожарите; ето защо счита за необходимо да бъде гарантирано, че селското 
стопанство ще остане жизнеспособна дейност, така че да се ограничи спирането на 
производството и обезлюдяването в селските райони, които биха утежнили 
значително положението с горските пожари;

24. изтъква, че продължителното засушаване като последица от изменението на 
климата допринесе през последните години за разпространението на горските 
пожари в някои държави-членки; припомня своите предложения във връзка с 
горските пожари, които вече бяха изразени в становището относно 
предотвратяването на природните и предизвиканите от човека природни бедствия, 
по-специално относно необходимостта от солидарност между държавите-членки, 
ползите от европейска работна група и европейска база данни за регистриране на 
икономически и социални бедствия, включително картографиране на области с 
повишен риск;  припомня, че важно да се даде предимство на местните видове и 
смесените гори в проектите за залесяване и повторно залесяване; припомня също 
така своите предложения, свързани с по-доброто функциониране на европейския 
фонд „Солидарност“, и необходимостта за по-голям оперативен капацитет и 
координация на различните инструменти на Общността в областта на природните 
бедствия;

25. обръща внимание на допълнителните затруднения, пред които са изправени 
островите и най-отдалечените региони при справяне с пожарите; изисква 
предоставянето на специално третиране за тези региони посредством различните 
налични финансови инструменти, включително фонда „Солидарност“;

26. подчертава, че за да бъдат смекчени последиците от изменението на климата е 
необходимо да бъдат въведени мерки, допринасящи за финансовата стабилност на 
инвестициите в горското стопанство, като например на помощите за застраховане;

27. подкрепя мерките на равнище ЕС, свързани с развитието на мониторинга на 
състоянието на горите и информацията за горите, които биха допринесли за по-
добро управление на горите и наблюдение в наднационален мащаб на възникващите 
опасности – както абиотични, така и биотични;
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