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Изменение 1
Жил Льобретон
от името на групата ID

Доклад A9-0154/2020
Петри Сарвама
Европейската стратегия за горите - перспективи
(2019/2157(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0154/2020

Резолюция на Европейския парламент относно европейската стратегия за горите 
– перспективи

Европейският парламент,

– като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

– като взе предвид Дял I от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) относно правомощията на Европейския съюз,

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 7 
декември 2018 г., озаглавен „Напредък при изпълнението на стратегията на ЕС за 
горите „Нова стратегия на ЕС за горите:  за горите и сектора на горското 
стопанство“ (COM(2018)0811),

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. „Нова стратегия на ЕС за 
горите: за горите и сектора на горското стопанство“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на 
горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15 април 2019 г. относно напредъка 
по изпълнението на стратегията на ЕС за горите и относно нова стратегическа 
рамка за горите (08609/2019),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 30 октомври 2019 г. относно доклада на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
от 7 декември 2018 г., озаглавен „Напредък при изпълнението на стратегията на 

1OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 17.
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ЕС за горите „Нова стратегия на ЕС за горите:  за горите и сектора на горското 
стопанство““,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 и 11 април 2019 г. 
относно изпълнението на стратегията на ЕС за горите,

– като взе предвид актуализираната стратегия на ЕС за биоикономика,

– като взе предвид заключенията на Съвета по селско стопанство и рибарство от 17 
и 18 декември 2018 г. относно актуализираната стратегия на ЕС за биоикономика,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено 
„Чиста планета за всички:  Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM(2018)0773),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г. 
относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за горите2,

– като взе предвид стратегията „Европа 2020“, включваща инициативите „Съюз за 
иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (A9-0154/2020),

А. като има предвид, че в Дял I от ДФЕС не се споменава обща политика на ЕС в 
областта на горите и отговорността за горите е на държавите членки; като има 
предвид, че следователно институциите на ЕС не разполагат с правомощия да 
приемат каквито и да било правно обвързващи правила за сектора на горското 
стопанство; 

Б. като има предвид, че член 5 от ДЕС предвижда, че „по силата на принципа на 
субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата изключителна 
компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки“ и че „по силата на принципа на пропорционалност 
съдържанието и формата на дейността на Съюза не надхвърлят необходимото за 
постигане на целите на Договорите.“;

В. като има предвид, че опитите на Комисията да влияе върху политиката в областта 
на горите, която е от изключителната компетентност на държавите членки, наред 
с другото под предлог, че насърчава биологичното разнообразие евентуално под 

2ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 5.
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формата на нови, основани на площ цели за опазване, които дори биха могли да 
окажат отрицателно въздействие върху климата и околната среда в държавите 
членки, управляващи добре своите гори, са причина за безпокойство; 

Г. като има предвид, че горите и цялата верига за създаване на стойност, основана на 
горското стопанство, са от основно значение за по-нататъшното развитие на 
кръговата биоикономика, тъй като те осигуряват работни места, гарантират 
икономическо благосъстояние в селските и градските райони, предоставят услуги 
за смекчаване на изменението на климата и за приспособяване към него, 
предлагат ползи, свързани със здравето, и опазват биологичното разнообразие и 
перспективите за планинските и селските райони, и че в допълнение на това  
биоикономиката подобрява самостоятелното снабдяване на Съюза;

1. подчертава факта, че е договорено определение за устойчиво управление на 
горите (УУГ) като част от общоевропейския процес „FOREST EUROPE“; 
отбелязва, че определението е включено в националното законодателство и 
доброволните системи, като например сертифициране на горите, действащи в 
държавите членки;

2. подчертава, че насърчаването на устойчивото управление на горите в ЕС като 
част от стратегията на ЕС за горите и мерките за развитие на селските райони, 
изпълнявани в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), е оказало 
положително въздействие върху биологичното разнообразие на горите в ЕС и е 
увеличило ползите за климата, които предоставя секторът на горското стопанство; 
отбелязва обаче, че все още съществува необходимост от балансирано укрепване 
на устойчивото управление на горите, за да се гарантира, че горите могат по-
добре да се приспособяват към променящите се климатични условия, да се 
намалят рисковете от природни смущения и тяхното въздействие и да се осигурят 
възможности за сегашните и бъдещите поколения да използват горите например 
по такъв начин, че да бъдат реализирани целите на собствениците на гори;

3. счита, че ЕС не следва да приема критерии, които се припокриват с националното 
законодателство, и  доброволни системи за сертифициране, които са по-строги от 
закона; счита, че критериите за многообразие, които излизат извън рамките на 
законодателството, следва да бъдат определени от собствениците на гори и 
дърводобивната промишленост и те следва да се ръководят от пазарния 
механизъм; застъпва становището, че пазарният механизъм може да даде по-
бързи, по-приемливи и по-мащабни резултати от регулирането;  подчертава, че 
при всички положения собственикът на гори има право на решение относно 
начина на използване на дадена гора, в рамките на определените в националното 
право ограничения;

4. отбелязва, че през последните десетилетия горските ресурси на ЕС се увеличават 
по отношение на горското покритие и обем и понастоящем горите и другите 
залесен и площи обхващат най-малко 43 % от площта на ЕС;  отбелязва, че в 
сектора са заети не по-малко от 500 000 души пряко и 2,6 милиона души непряко 
и че поддържането на тази работна сила и конкурентоспособността на сектора в 
дългосрочен план изискват постоянни усилия за привличане към сектора на 
квалифицирана и обучена работна сила; отбелязва, че почти 25 % от общата площ 
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на горите в ЕС принадлежи към мрежата „Натура 2000“;

5. отбелязва, че горската площ в Съюза се разраства, наред с другото в резултат на 
залесяването, и че управляваните гори с търговска цел не само задържат 
въглерода по-добре от неуправляваните гори, но и намаляват емисиите и 
проблемите, причинени от влошаването на състоянието на горите; отбелязва, че 
устойчивото управление на горите с търговска цел оказва най-голямо въздействие 
върху климата и че държавите, които управляват горите си добре, би следвало да 
бъдат компенсирани за това;

6. отново заявява, че горите и секторът на горското стопанство значително 
допринасят за развитието на местните кръгови биоикономики в ЕС; подчертава, 
че през 2010 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 добавена 
стойност;

7. подчертава необходимостта от преразглеждане на амбициозните цели на 
Европейския зелен пакт за 2030 г. (особено целта за увеличаване на целта за 
намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС до 50 – 55%) и от задълбочена 
оценка на неговите икономически въздействия върху конкурентоспособността на 
сектора на горското стопанство и горските служители в ЕС в контекста на 
настоящата световна пандемия от COVID-19;

8. признава съществените климатични ползи от горите и сектора на горското 
стопанство; подчертава необходимостта от увеличаване на задържането на CO2 в 
горите, съхранението на въглерод в продукти на основата на дървесина и замяната 
на материалите и енергията от изкопаеми горива; отбелязва обаче колко е важно 
да се избягват ненужните нарушения на пазара за основани на дървесина 
суровини, когато става въпрос за схеми за подпомагане за биоенергия; подчертава 
необходимостта от поощряване на кръговото използване на продукти на основата 
на дървесина с цел насърчаване на ефективното използване на ресурсите, 
намаляването на отпадъците и удължаването на въглеродния жизнен цикъл, за да 
се доразгърне кръговата биоикономика;

9. посочва, че съгласно действащото законодателство, което позволява горски 
райони да бъдат създавани без одобрение, горските стражари вече не могат да 
правят нищо, за да предотвратят увреждане на горите или големи щети от 
насекоми; счита, че всеобхватното управление на вредителите следва да бъде 
насърчавано и улеснявано; 

10. признава ролята на горите по отношение на предоставянето на свързани с отдиха 
ценности и свързани с горите дейности като събирането на недървесни горски 
продукти, например гъби и меки плодове; отбелязва възможностите за 
увеличаване на поглъщанията от биомаса по отношение на предотвратяването на 
горски пожари чрез паша, но също така отбелязва, че пашата на дивите животни 
има отрицателно въздействие върху посадъчния материал и затова посочва 
необходимостта от устойчиво управление на пасищните животни;
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11. изтъква, че участието на земеделските стопани и на ловците в доброто управление 
на залесените площи, по-специално за поддържането на баланса на биологичното 
разнообразие при животните и при растенията, е от ключово значение;

12. счита, че стратегията на Съюза за горите следва да се концентрира върху 
подпомагането и насърчаването на конкурентоспособността на свързаната със 
сектора на горското стопанство промишленост, биоикономиката и 
биоенергетиката на ЕС; счита, че стратегията за горите следва да бъде насочена 
по-специално към постигането на самостоятелно снабдяване с дървесина за ЕС, в 
резултат на което горското покритие би било увеличено, а свързаните с горското 
покритие проблеми, като например незаконното изсичане, заграбването на земя и 
щетите за околната среда и биологичното разнообразие в трети държави - 
намалени; 

13. счита, че ролята на горите в политиката в областта на климата следва да се 
разглежда основно във връзка с биоикономиката и че целта следва да бъде 
увеличаване на употребата на горива и материали от възобновяеми източници, 
вместо да се определят цели за размера на поглътителите от гори или на 
защитените горски райони; счита, че докато не бъде оползотворен пълният 
потенциал на биоикономиката, няма да бъде необходимо допълнително 
законодателство в областта на горите;

14. отбелязва, че развитието на биоикономиката на ЕС зависи, наред с другото, от 
развитието на технологиите и пазарите, от европейската и международната 
политическа рамка и от устойчивостта на използването на горите на ЕС; 
отбелязва, че върху някои от тези фактори се оказва влияние по-лесно, отколкото 
върху други; следователно подкрепя премахването на ненужните законодателни 
пречки, насърчаването на междусекторното сътрудничество и насърчаването на 
инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, за да се улесни 
промяната в този сектор; 

15. отбелязва освен това, че амбициозните цели за увеличаване на дела на енергията 
от възобновяеми източници, определени в политиката на ЕС в областта на 
енергетиката, следва да бъдат взети предвид при насърчаването на употребата на 
произвеждана от горите биомаса;

16. подчертава решаващата роля на горите, на сектора на горското стопанство и на 
биоикономиката за постигането на целите; подчертава, че постигането на целите 
на ЕС в областта на околната среда и климата никога няма да бъде възможно без 
многофункционални, здравословни и устойчиво управлявани гори и 
жизнеспособни промишлени отрасли; насърчава освен това действията за 
поддържане или увеличаване на горското покритие;

17. отбелязва, че горските пожари могат да бъдат предотвратени, като се гарантира 
растеж на горите, като се намали количеството на мъртвата дървесина и като се 
гарантира наличието на всеобхватна мрежа от горски пътища; счита, че в 
Парижкото споразумение следва да се признае, че доброто планирано управление 
на горите с търговска цел може да се бори с горските пожари; заема становището, 
че държавите, които са постигнали успех при предотвратяването на горските 
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пожари, следва да бъдат компенсирани чрез изчисляването на въглеродните 
емисии;

18. подчертава, че за периода след 2020 г. са необходими амбициозни, независими и 
самостоятелни национални стратегии за горите, които не са подчинени на която и 
да било друга секторна стратегия; призовава тези стратегии да се основават на 
цялостен подход за устойчиво управление на горите, като се вземат предвид 
всички икономически, социални и екологични аспекти на веригата за създаване на 
стойност в областта на горското стопанство; подчертава, че е необходим 
координиран и съгласуван подход към горите, сектора на горското стопанство и 
множеството услуги, които те предоставят, като се има предвид нарастващият 
брой национални политики и политики на ЕС, които пряко или непряко засягат 
горите и тяхното управление;

19. изразява съжаление, че този координиран и последователен подход не е бил 
прилаган и при търговската политика на ЕС, с която се разрешава мащабен внос 
на селскостопански продукти, които са пряко свързани с обезлесяването в трети 
държави, по-специално когато става въпрос за протеиновите култури и 
продуктите от животновъдството;

20. застъпва становището, че стратегията на ЕС за горите следва да действа 
единствено като мост между националните политики в областта на горите, с което 
ще се отчита необходимостта от зачитане на компетентностите на държавите 
членки;

21. подчертава значението на основаното на факти вземане на решения по отношение 
на политиките на ЕС във връзка с горите, горския сектор и неговите вериги на 
стойността, без обаче това да води до систематично събиране на данни на 
европейско равнище;

22. подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на 
горското стопанство и останалите сектори, както и значението на цифровизацията 
и инвестирането в научни изследвания и иновации; подчертава съществената роля 
на материалите на базата на дървесина при заместването на решенията, 
основаващи се на изкопаеми горива, в отрасли като строителната и текстилната 
промишленост; счита, че е важно да се подчертаят ползите за здравето от сектора 
на горското стопанство не само от гледна точка на чистия въздух и отдиха, но и от 
гледна точка на осигуряването на суровини за фармацевтичната промишленост и 
по-специално за производството на продукти за хигиена, които служат за 
ограничаване на разпространението на пандемии;

23. отбелязва, че агролесовъдството, т.е. съчетаното отглеждане на дървета и 
земеделски култури и/или съчетаването на отглеждане на дървета и 
животновъдство, би могло да намали горските пожари, по-специално в 
средиземноморските държави; отбелязва освен това важността на всеобхватна и 
добре поддържана мрежа от горски пътища и редовно управление на горите с цел 
предотвратяване и овладяване на горски пожари, като по този начин ще се 
избегне засягащото климата освобождаване на въглерод от ненужни горски 
пожари; подчертава, че следва да се увеличат възможностите за контрол на 
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вредителите на големи площи;  подчертава в този контекст необходимостта от по-
успешно предотвратяване на подобни събития чрез повишаване на устойчивостта 
на горите, например чрез научни изследвания и иновации, обмен на информация 
и сътрудничество относно начините за борба с природните бедствия;

24. признава ролята на биологичното разнообразие за гарантиране на това, че 
горските екосистеми продължават да бъдат здрави и устойчиви; при все това 
отбелязва, че са необходими достатъчно финансови средства за управление на 
признати природни зони; подчертава значението на прагматичното интегриране 
на опазването на природата в устойчивото управление на горите, без да се 
разширяват защитените зони и да се създават допълнителни административни и 
финансови тежести; подкрепя създаването на мрежи въз основа на инициативи, 
водени от държавите членки, за тази цел;

25. подчертава, че Съюзът следва да задели достатъчно финансови средства от 
бюджета на ОСП за мерките за сектора на горското стопанство, които да 
съответстват на новите очаквания към този сектор, в това число инвестиции в 
развитието на горските райони и в подобряването на жизнеспособността на 
горите, поддържането на мрежи от горски пътища, технологиите в горското 
стопанство и иновациите, както и обработката и въвеждането в употреба на 
продукти от горското стопанство; подчертава необходимостта от намаляване на 
административната тежест в мерките на ЕС в областта на горското стопанство и в 
държавните помощи като цяло, например като се позволи групово освобождаване, 
за да се реагира бързо на предизвикателствата пред горите;

26. подчертава факта, че обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб 
са сериозни проблеми; посочва, че следва да се разработят инициативи за 
политики за справяне с проблемите извън ЕС, с акцент върху тропиците и 
факторите, които са в основата на неустойчиви практики в горите извън горския 
сектор, по-специално като се въведе географско етикетиране, сертифициране за 
устойчивост, както и забрана за достъп до европейския пазар на продукти, при 
които не са спазени действащите стандарти; подчертава необходимостта да се 
насърчава прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал и плана 
за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и 
търговия, за да се предотврати вносът на незаконно или неустойчиво добит 
дървен материал на пазара на ЕС, който представлява нелоялна конкуренция за 
континенталния горски сектор и сектора в най-отдалечените райони;

27. подчертава необходимостта от поддържане на информационните системи за 
горите, поставени под отговорността на всички компетентни национални 
администрации;  подчертава значението на научно обоснована и балансирана 
информация със социално-икономически показатели за развитието на всички 
свързани с горите политики; настоява тези данни да бъдат споделяни със 
съответните заинтересовани страни като ловните федерации или 
селскостопанските камари, за да се гарантира ефективно координиране на 
изпълняваните действия;

28. призовава Постоянния комитет по горите към Комисията да отреди на държавите 
членки централна роля в координацията на горския сектор; подчертава 
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значението на успоредното участие на съответните заинтересовани страни в 
Групата за граждански диалог по горите и корка; настоятелно призовава 
Комисията да работи с Парламента и държавите членки относно координацията 
на сектора на горското стопанство; 

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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