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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че растящите дървета улавят въглерод от атмосферата и са важен 
източник и поглътител на въглеродни потоци, и тъй като европейските гори се 
разрастват по площ, за въглерода в дървесната биомаса в Европа се счита, че 
понастоящем се увеличава с 116 милиона тона годишно,

Б. като има предвид, че според Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на 
Организацията на обединените нации, дългосрочната тенденция за увеличаване на 
горската покривка в Европейския съюз е стабилна,

В. като има предвид, че Европа разполага с обща територия, покрита с гори и други 
залесени земи, в размер на 177 милиона хектара, обхващащи 42% от сухоземната 
територия,

Г. като има предвид, че разнообразието от природни условия в различните горски 
райони в Европа е огромно, като то се разпростира от субарктични до 
средиземноморски и от алпийски до равнинни райони, включвайки речни долини и 
делти,

Д. като има предвид, че горите осигуряват поминък за милиони работници, 
предприемачи и собственици на гори, и допринасят съществено за икономическия 
растеж, заетостта и просперитета,

Е. като има предвид, че през 2005 г. секторът реализира оборот от близо 380 милиарда 
евро, което се равнява на близо 9% от БВП в Европа,

Ж. като има предвид, че устойчивото управление на горите, включително опазването 
на горите, е изключително важно за запазването на многообразието на горите, 
тяхното здраве и устойчивост,

З. като има предвид, че активно и устойчиво управляваните гори са един от най-
ефективните начини за съхраняване на CO2 от атмосферата,

И. като има предвид, че за селските райони секторът на горското стопанство има 
изключително важно значение, както и че в 350 000 предприятия в областта на 
горското стопанство са заети близо три милиона души, което представлява   8,6% от 
общата производствена работна сила в Европа, 

1. приветства становището на Комисията, че горите следва да се разглеждат като един 
от основните фактори, които водят до сдържане на факторите, които допринасят за 
изменението на климата например чрез улавянето на CO2  от атмосферата; 
подчертава, че устойчивото управление на горите, включително защитата на горите 
и възстановяването им, адаптирано към различните условия в Европа, е от основно 
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значение за ЕС при постигането на неговите цели в областта на климата и за 
защитата на биологичното разнообразие на горите, които предоставят множество 
екосистемни услуги (доставяне на потребителите на дървен материал, както и 
услуги, свързани  със съхранението на въглерод и защита от природни бедствия), 
както и услуги от културно естество (под формата на устойчив туризъм), които са от 
съществено значение за обществото;

2. счита, че енергичната политика за борба срещу изменението на климата е напълно 
съвместима с амбицията за по-нататъшно развитие на горската промишленост като 
важен клон на промишлеността в Европа; счита, че горската промишленост следва 
да продължи да се развива, така че да продължи и в бъдеще да допринася за 
устойчив икономически растеж, за създаването на нови работни места и за борбата 
срещу изменението на климата;

3. отбелязва, че в някои държави-членки горското стопанство вече е основано твърдо 
върху принципа на устойчивост, докато в други държави-членки принципите на 
устойчивост не са усвоени изцяло в горското стопанство; твърди, че ЕС трябва да 
гарантира, че всяка държава-членка спомага за прилагането на устойчивото 
управление на горите (SFM) в истинския смисъл на думата; посочва, че ЕС може да 
създаде център за знания с цел предоставяне на необходимата информация на 
държавите-членки;

4. изтъква, че европейските инициативи в сферата на горите следва да са насочени 
както към „адаптирането” на горите към изменението на климата, така и към 
наблюдението и подобрението на тяхната защита, най-вече в случаите, при които са  
засегнати местообитания с високо качество;

5. отбелязва потенциалната добавена стойност на координацията на европейско 
равнище на информацията за горите и на наблюдението на целите за адаптиране 
към изменението на климата, на целите за смекчаване, на целите за енергия от 
възобновяеми енергийни източници и на най-добрите практики за 
многофункционално и устойчиво управление на горите, и по специално с оглед на 
трансграничния характер на срещнатите предизвикателства;

6. призовава за сближаване между различните политики на ЕС в областта на горското 
стопанство, селското стопанство, възобновяемите енергийни източници, 
биоразнообразието и други свързани с опазването на околната среда въпроси, както 
и между политиката в областта на промишлеността и изследванията и стратегията 
ЕС 2020; 

7. подчертава необходимостта от постигане на засилена конкурентоспособност в 
сектора на горското стопанство чрез инвестиции в иновации, научни изследвания и 
разработване на механизми за разпространяване на получените знания;

8. отбелязва, че сред най-големите предизвикателства, пред които е изправен 
европейският сектор на горското стопанство са горските пожари, обезлесяването, 
загубата на биологично разнообразие, от което произтича намаляване на 
устойчивостта на горите, а така също нашествието на инвазивни видове, паразити и 
вредители, както и горските болести;  посочва, че ЕС следва да се справя с 
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посочените предизвикателства посредством инициативи за сътрудничество и 
разпространяване на информация;  

9. призовава Комисията, държавите-членки и органите на регионално управление 
значително да укрепят ролята на горите за осигуряването на защита срещу 
наводнения, свлачища, пожари ,  загуба на биоразнообразие и екстремни 
климатични бедствия, като същевременно отчитат аспектите, свързани със защитата 
срещу наводнения, при разработването на информационни системи и определянето 
на системите за предназначената за горите финансова подкрепа; 

10. отбелязва значението на световното сътрудничество, както на административно, 
така и на научноизследователско равнище, при определянето на стандарти, най-
добри практики и при прехвърлянето на технологии и научен ноу-хау, особено в 
контекста на системата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД); отбелязва също така, че справедливото споделяне на ползите от системата 
за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация (НЕОД) не може да бъде 
постигнато без активното сътрудничество и обмен на най-добри практики; 
подчертава значението на програмата GMES за картографирането, наблюдението и 
регистрирането на горските райони на европейско и международно равнище, както 
и ползата, с която събраната по този начин информация може да допринесе за 
преговорите в рамките на ООН по въпросите на изменението на климата;

11. подчертава необходимостта от устойчиво управление на горите и от запазването на 
производствената и защитна функция на горите, както и на общата горска 
жизнеспособност и подчертава необходимостта от допълнително укрепване на 
устойчивостта на горите на ЕС срещу изменението на климата и загубата на 
биологично разнообразие; 

12. подчертава необходимостта от зачитане на различните предизвикателства за 
горските политики в рамките на ЕС; отбелязва по-конкретно различните 
екосистеми, разликите в структурата на собствеността на горите и разнообразието 
на климатични предизвикателства, пред които са изправени различните райони на 
Европа; подчертава необходимостта от предприемането на мерки и провеждането 
на наблюдение на съответното равнище - местно, регионално, равнище на 
държавите-членки или на ЕС; 

13. предупреждава за опасностите от неограничената търговска експлоатация на 
горските ресурси, която много често, особено в случая ресурсите на естествените 
гори, води до тяхното необратимо унищожаване;

14. подчертава важната роля на горите за националната икономика, особено за  
регионалното развитие, и най-вече в селските райони, където секторът на горското 
стопанство допринася в най-голяма степен за икономическия растеж, заетостта, 
просперитета, конкурентоспособността и привлекателността на регионите;

15. 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 
изискванията за осигуряване на обществени блага;
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16. посочва, че горското дело е естествена част от интегрираната политика за развитие 
на селските райони и регионалната политика и че този факт следва да бъде вземан 
предвид по време на разискванията относно бъдещето на ОСП след 2013 г. и че 
също така е необходимо да бъде определена потребността от мерки, свързани с 
горското дело;

17. приема, че в много случаи в горските райони могат да бъдат разположени вятърни 
паркове; счита, че мерките за производство на енергия от възобновяеми източници 
и опазване на горите са действия, които се допълват взаимно и не си съперничат;

18. признава значението на поддържането или увеличаването на горските ресурси в ЕС, 
най-вече в държавите-членки, които са засегнати в по-голяма степен от екстремни 
метеорологични условия и изменение на климата, тъй като горите и горските площи 
се свързват със значителни социални, икономически и екологични ползи;  като 
посочените мерки, които имат за цел да защитят горите, следва да се съсредоточат 
върху мерки за предотвратяване и приспособяване, така че горите те да не изгубят 
своите възпроизводствени, екологични и социални функции; 

19. счита, че дървесните суровини могат да бъдат нискоенергийни заместители на 
енергоемките материали, като сплавите на метали, пластмаса и бетон, които са 
широко използвани в строителството и другите видове промишленост; изтъква 
опасността евентуално прекалено регулиране да намали конкурентоспособността на 
дървесните продукти в сравнение с невъзобновяемите материали; 

20. изтъква необходимостта от съсредоточаване върху веригата на доставки на 
суровини и произвеждани продукти с цел гарантиране на законната търговия и на 
опазването на горите; изтъква, че управлението на веригата на доставки би могло да 
помогне за постигане на по-справедливи условия, за което ангажираността и 
усилията за сътрудничество на участниците могат да изиграят ключова роля;

21. призовава към бдителност и строго наблюдение на горските ресурси с цел 
гарантиране, че стратегиите за биоенергия и всякакви увеличения на равнищата на 
събиране на биомаса не водят до намаляване на капацитета на горите за съхранение 
на въглерод и не възпрепятстват целите в областта на изменението на климата; 

22. изтъква неоспоримата важност за обществената сигурност на горските площи, 
които предпазват човешките местообитания от отрицателното въздействие на 
природните явления;

23. изтъква значението на признаването от страна на предприятията на надеждността,  
популярността и другите финансови ползи, произтичащи от участието им в 
опазването на биоразнообразието и на горите;

24. подчертава необходимостта от укрепване на политиката в областта на 
комуникацията и информацията, с цел гарантирането на устойчиво управление на 
горите, адаптиране към изменението на климата, информиране на обществеността и 
насърчаване на използването на устойчиво снабдяване с дървесина;

25. отбелязва значението на обмена на най-добри практики относно начина, по който 
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предприятията и промишлените отрасли могат да допринесат за целите в областта 
на биоразнообразието чрез отчитането на съображения, свързани с жизнения цикъл, 
и начина, по който могат да изградят връзката между опазването на 
биоразнообразието и генерирането на приходи; 

26. отбелязва, че Европа притежава безспорни знания в областта на горското 
стопанство, които са резултат от отдавнашни традиционни практики в тази област; 
призовава въпреки това за по-нататъшни действия в сферата на научните 
изследвания, обучението, комуникацията и информацията относно рисковете, които 
носи изменението на климата за горите и сектора на горското стопанство, както и за 
дългосрочно планиране от страна на органите на регионално управление и 
държавите-членки, в сътрудничество със заинтересованите лица и Комисията;  
счита, че все още са необходими по-нататъшни научни изследвания относно 
поглъщането на CO2 от различните видове гори; 

27. призовава за по-нататъшни действия в сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно рисковете, които носи изменението на 
климата за горите и сектора на горското стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската промишленост, регионите и държавите-членки; 
подчертава необходимостта от по-добра координация на европейските и 
националните научно-изследователски програми относно опасностите от 
изменението на климата за горите и сектора на горското стопанство; призовава 
Комисията да проучи възможността за създаване на информационен уебсайт с 
цифрово картографиране на горските райони и разрешените в тях действия, на 
обектите по НАТУРА и на редките екосистеми с цел предоставяне на по-добра 
информация на държавните служби, гражданите и дружествата;

28. подчертава, че способността за адаптация на горите може да окаже положително 
въздействие върху горските комплекси и горската промишленост във връзка с 
глобалното въздействие на изменението на климата;   следователно призовава за 
допълнителна финансова подкрепа за научните изследвания в областта на 
способността за адаптация;

29. подчертава необходимостта от засилени усилия за координация и информация в 
рамките на ЕС и между ЕС и държавите-членки; отбелязва, че един от начините за 
постигането на тази цел би било един отдел от Комисията да поеме активна 
координационна роля по отношение на всички свързани с горското стопанство 
дейности на Съюза;  призовава Комисията да проучи и внесе предложение за 
създаването на подобна функция в рамките на една от генералните дирекции; 

30. подчертава необходимостта от изработването на стратегия за финансови 
инструменти, насочени към глобалните и европейски цели в  областта на горското 
стопанство, включително обмена на най-добри практики между държавите-членки; 
призовава Комисията да представи проучване преди края на 2011 г.;

31. счита, че промишлената експлоатация на ресурсите, които доставят дървесина като 
суровина за химическата промишленост или като полуфабрикат за производството 
на строителни материали, следва да се ограничава основно до масивите с горски 
насаждения; предупреждава за отрицателното въздействие от приватизирането на 
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природното  богатство на държавите-членки, включително на горите;

32. призовава Комисията да състави и наблюдава на европейско и национално равнище, 
показатели отнасящи се до горите и тяхната функция (напр.  горска покривка, 
регенеративна способност, способност на почвата да задържа вода, темп на 
ерозията, зони за повторно залесяване и т.н.);

33. посочва, че в сухи области и региони с опасност от опустиняване, залесяването с 
продуктивни видове ще от полза за населението и ще гарантира ангажираността му 
със задачите за съхраняване и борба с пожарите;

34. признава, че в средиземноморските страни горите са особено важни поради 
способността им да снижават температурата и да уравновесяват водния цикъл, и 
затова счита, че повторното залесяване следва да се предшества от научни 
изследвания, за да се определят видовете и местата, най-подходящи за целите за 
запазване на почвата и събиране на дъждовната вода;

35. насърчава държавите-членки и Комисията да продължат усилията си за справяне с 
незаконната сеч и търговията с така получения дървен материал, тъй като по този 
начин ще спомогнат за борбата срещу обезлесяването, деградацията на горите и 
загубата на биологично разнообразие;

36. счита, че предвид значението им за поглъщането на CO2 дърветата, отглеждани със 
селскостопанска цел, за целите на борбата срещу изменението на климата следва да 
бъдат оценявани по същия начин като традиционните непроизводителни гори. 
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