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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:

1. приветства становището на Комисията, че горите следва да се разглеждат като 
основен фактор, допринасящ за решаването на кризата, свързана с климата; 
подчертава, че устойчивото управление на горите е от основно значение за ЕС при 
постигането на неговите цели в областта на климата и при предоставянето на 
необходимите екосистемни услуги, като например биологично разнообразие;

2. изтъква, че европейските инициативи в сферата на горите следва да са насочени по-
скоро към „адаптирането” на горите към изменението на климата, отколкото към 
„защитаването” им, като по този начин терминологията се привежда в съответствие
с по-често използваната терминология в другите политики, свързани с изменението 
на климата;

3. 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; 

4. отбелязва значението на световното сътрудничество при определянето на 
стандарти, най-добри практики и при прехвърлянето на технологии, особено в 
контекста на системата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация 
(НЕОД);

5. подчертава необходимостта от спазване на принципа за субсидиарност и ролята на 
местните и националните правителства в политиката в областта на горите; счита, че 
поради разнообразието от предизвикателства в сферата на изменението на климата, 
пред които са изправени различни части на Европа и поради несъответствията в 
собствеността на горите и поради разликите в състоянието на екосистемите и 
целите в рамките на Съюза, обща политика на ЕС рискува да бъде твърде широка, за 
да бъде полезна при постигането на необходимото адаптиране към изменението на 
климата;

6. подчертава важната роля на горите в регионалното развитие, особено в селските 
райони, където секторът на горското стопанство допринася в най-голяма степен  за 
икономическия растеж, заетостта и просперитета;  

7. признава колко е важно, с оглед на различни цели, да се поддържат или увеличават 
горските ресурси в ЕС; 

8. призовава за по-нататъшни действия в сферата на научните изследвания, 
образованието и информацията относно рисковете, които носи изменението на 
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климата за горите и сектора на горското стопанство, както и за дългосрочно 
планиране от страна на горската промишленост, регионите и държавите-членки;

9. подчертава необходимостта от засилени усилия за координация и информация в 
рамките на ЕС и между ЕС и държавите-членки и счита, че това може да се 
постигне отчасти, ако Комисията обедини всичките си дейности, свързани с горите 
в един отдел, най-добре в рамките на ГД „Предприятия” или ГД „Земеделие”.


