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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. подчертава, че макар и земеделските стопани да са в основата на предоставянето 
на нашите основни земеделски и хранителни нужди, тяхната работа зависи от 
природните ресурси като почви, води и гори; отбелязва, че признаването на 
многофункционалността на горите е от решаващо значение за правилното 
управление на световния горски фонд; подчертава, че икономическите, 
социалните и екологичните аспекти – от традиционното производство на 
дървесина и други продукти до екосистемните услуги, биологичното 
разнообразие и други ползи за околната среда, като например поглъщане и 
съхранение на въглерод, които предотвратяват ерозията на почвата и подобряват 
качеството на въздуха и водата – са взаимосвързани и взаимозависими; 
подчертава, че тези аспекти изискват цялостен и последователен подход по 
отношение на опазването, възстановяването и управлението на горите и 
решаването на проблема с обезлесяването;

2. припомня, че земеделските стопани знаят, че горите са неразделна и необходима 
част от ландшафта за техните съответни екологични, икономически и социални 
функции и че традиционно те са се стремели да опазват, използват и 
възстановяват горите и продължават да го правят и сега; отбелязва, че някои 
местни общности и коренно население използват традиционни земеделски 
техники от векове, за да опазят горите, въз основа на специалното си разбиране за 
устойчиво използване на земята; подчертава, че на много места по света правата 
на тези общности са застрашени;

3. подчертава, че 30% от земната повърхност е покрита с гори и че в тези гори 
намира подслон 80% от биологичното разнообразие на Земята; изтъква, че 
опазването и устойчивото използване на горите е активна форма на опазване на 
климата и е от основно значение за благосъстоянието на нашето общество и 
нашите селски райони, както и че тропическите гори в частност имат 
жизненоважна роля в борбата с изменението на климата и трябва да бъдат 
съответно защитени; посочва отново и приветства изявлението на Комисията, 
изложено в съобщението ѝ от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на 
действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ 
(COM(2019)0352), съгласно което старите и девствени гори са незаменими; 
настоятелно призовава това разбиране да залегне в основата на обсъжданията 
относно политиките и стратегиите и ефективността на правоприлагането, за да се 
опазят и възстановят тези екосистеми и остатъците от тях в ЕС и на други места;

4. изразява дълбока загриженост, че въпреки усилията на ЕС и неговите държави 
членки ангажиментът на ЕС за спиране на обезлесяването до 2020 г. като част от 
целите за устойчиво развитие на ООН е малко вероятно да бъде изпълнен, и 
следователно категорично подкрепя Комисията в нейното предложение за 
засилване на действията за опазване и възстановяване на горите в света; 



PE648.361v02-00 4/11 AD\1205828BG.docx

BG

подчертава факта, че вносът на продукти, стоки и услуги, произведени в резултат 
на обезлесяване, свързано с растителни и животински продукти, представлява 
значителен селскостопански катализатор на обезлесяването; подчертава, че в 
допълнение към селскостопанските стоки други суровини също допринасят за 
обезлесяването в голяма степен и че смекчаването на тяхното отрицателно 
въздействие ще изисква отделяне и най-голяма защита на достатъчно големи 
площи от девствени гори с цел поддържане на мащабни екологични процеси, 
които са от решаващо значение за адаптиране на горите към изменението на 
климата; подчертава освен това, че съществуващите правни разпоредби и правила 
за изпълнение относно екологичната и социалната устойчивост на производството 
трябва да бъдат напълно ефективни; счита, че ЕС трябва да разгледа равнището 
на търсене на стоки, които създават риск за горите, включително в селското 
стопанство, чрез насърчаване на повече местни източници и подкрепа на 
използването на законно и устойчиво произвеждани фуражи, с по-голям акцент 
върху пасищното хранене;

5. подчертава, че обезлесяването на тропическите гори вследствие на промени в 
земеползването намалява потенциала за улавяне на въглерод, като по този начин 
значително допринася за увеличаване на емисиите на парникови газове;

6. посочва, че четирите основни схеми за сертифициране на палмовото масло 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16 и ISPO17) се различават значително по отношение на 
техните изисквания, ефективност, пазарно навлизане и прозрачност;  и че бяха 
установени несъответствия при тяхното изпълнение и прилагане, като нито една 
от схемите не обхваща всички екологични и социални въпроси, съдържащи се в 
политическите цели на ЕС и ООН; призовава за това схемите за сертифициране 
спешно да бъдат коригирани съответно и да се положат решителни усилия за 
развитие на вериги за доставки, които не водят до обезлесяване;

7. признава важността на доброто управление на горските и земеделските площи; 
поради това счита, че всички по-нататъшни действия трябва да обхващат въпроси 
като предотвратяването на неустойчиви практики на земеползване и управление, 
справяне с естествените смущения и смекчаване на изменението на климата, 
както и справяне с обезлесяването в световен мащаб; подчертава, че тези въпроси 
са свързани с големи екологични и социални разходи, включително загуба на 
биологично разнообразие поради унищожаване и фрагментация на естествени 
местообитания (включително местообитания на застрашени видове), и имат 
отрицателно въздействие върху поминъка на местните общности поради 
незачитане на техните права и интереси;

8. отбелязва, че социалното и икономическото значение на селското стопанство се 
разраства, тъй като население на света нараства и изисква увеличаване на 
производството на храни и селскостопански продукти, като същевременно следва 
да се смекчава изменението на климата; отбелязва със загриженост  изчислението, 
че 14% от храната в световен мащаб се губи в резултат на добив, клане и улов1, и 
подчертава необходимостта от съгласувани действия за предотвратяване на 
загубата и разхищението на храни по цялата хранителна верига и за бързо 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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реагиране при кризи, които биха могли да доведат до недостиг на храна;

9. насочва вниманието към Декларацията на министрите от Катовице относно 
горите за климата в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКООНИК), приета от международната общност на 12 декември 2018 г., 
в която се подчертава значението на горите и използването на дървен материал за 
опазването на климата и тези въпроси се поставят в контекста на други 
международни цели и решения, свързани с горите; отбелязва, че както е посочено 
в Декларацията, тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез 
многофункционално активно управление на горите, което означава стратегия за 
управление, която отчита и постига баланс между всички цели, свързани с горите, 
като например поглъщане на въглерод, опазване на биологичното разнообразие и 
почвата, добив на суровини, отдих и производство на храни;

10. подчертава важната роля на горското стопанство, наред със селското стопанство, 
в управлението на природните ресурси и земеползването в селските райони на ЕС 
и на света; признава във връзка с това разнообразието при управлението на 
горите, собствеността върху горите, агролесовъдството и възможностите между 
отделните държави членки;

11. подчертава необходимостта от въвеждане на помощни програми за 
възстановяване и реинтеграция на деградирали почви, негодни за 
селскостопански цели в горския или селскостопанския цикъл;

12. подчертава необходимостта от насърчаване на производството и използването на 
стоки, произведени по устойчив начин, чрез насърчаване на вериги на доставки с 
нулево обезлесяване и забрана на продуктите, които не отговарят на стандартите 
на ЕС или допринасят за обезлесяването, да навлизат на пазара на ЕС; подчертава, 
че за да се постигнат стоки с устойчив произход, е необходимо да се въведат 
задължителни надлежни проверки и правно обвързващи критерии за устойчивост 
по отношение на стоките, които създават риск за горите, да се подобрят 
проследимостта и прозрачността във веригата на доставки и да се предостави 
защита от явления, които се възползват от недостатъчното проследяване; 
отбелязва освен това необходимостта от спазване на ангажиментите, поети с 
приетата в рамките на в рамките на РКООНИК Декларация от Ню Йорк за горите; 
подчертава освен това предимствата във връзка със създаването на система на ЕС 
за сертифициране, която да позволява незабавното спиране на внос, в случай че 
бъдат открити обезлесени зони посредством спътникови изображения; отбелязва 
възможността за въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на 
внасяните в ЕС продукти, произведени без риск от обезлесяване, както и 
включване на аспекта за недопускане на обезлесяването в търговските 
споразумения на ЕС и други многостранни споразумения; отбелязва, че в някои 
държави съществуват доброволни и други видове схеми за етикетиране на дървен 
материал и други продукти; счита, че една повсеместна система ще спомогне 
както за повишаване на осведомеността, така и за придобиване на количествена 
представа за световните тенденции;

13. изисква от Комисията редовно да представя доклад, обхващащ тенденциите при 
обезлесяването и експлоатацията на райони с високи въглеродни запаси, 
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например торфища, в трети държави;

14. подчертава необходимостта от продължаване на насърчаването на устойчивата 
биоикономика, необходимото заместване на материалите на основата на полезни 
изкопаеми и насърчаване на консумацията на стоки с устойчив произход чрез 
въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на внасяните в ЕС 
продукти, произведени без риск от обезлесяване, както и включване на аспекта за 
недопускане на обезлесяването в търговските споразумения на ЕС и други 
многостранни споразумения;

15. подчертава колко е важно да се установи приобщаващо партньорство с трети 
държави с цел укрепване на устойчивото управление на земята и селското 
стопанство, наред с доброто управление, особено когато става въпрос за владение 
на земя и гори, тъй като това са правителствени отговорности в борбата с 
обезлесяването, с които външни заинтересовани лица могат да се справят само 
отчасти; припомня, че партньорският подход в подкрепа на по-доброто 
управление трябва да зачита правата на коренното население, дребните 
земеделски стопани и местните общности и да дава възможност за процеси с 
участието на множество заинтересовани лица в държавите производители; 
подчертава важността на създаването на устойчиви и прозрачни селскостопански 
вериги за създаване на стойност посредством търговски споразумения, които не 
допускат достъп до ЕС на селскостопански продукти, които не съответстват на 
стандартите и ценностите на Съюза по отношение на опазването на горите; 
подчертава необходимостта от включване на предпазни клаузи в бъдещите 
търговски споразумения, които да дават възможност на ЕС да преустановява 
вноса на свързани продукти от региони или държави, в които се наблюдава 
обезлесяване; счита освен това, че такива споразумения следва да включват 
обвързващи и изпълними разпоредби за защита на горите и предотвратяване на 
нарушения на правата на човека, по-специално по отношение на правото на 
владение на общностите;

16. взема под внимание глобалната подкрепа за опазване на световните горски 
екосистеми, включително на дивите животни и техните местообитания, когато 
призовава за спешни действия за защита на горите в целия свят и за гарантиране 
на устойчиви световни вериги на доставка;

17. изисква да бъде забранено навлизането на вътрешния пазар на ЕС на всички 
продукти, които водят до обезлесяване в световен мащаб;

18. насърчава прилагането на мерки за подкрепа, насочени към увеличаване на 
производителността в селското стопанство в целевите държави, за да се намали 
социалният и икономическият натиск, свързан с обезлесяването и експлоатацията 
на торфищата;

19. подчертава, че палмовото масло е важна причина за обезлесяване в тревожни 
мащаби за целите на търговското земеделие в държавите от Югоизточна Азия, а 
отглеждането на соя като храна за животни допринася за обезлесяването в Южна 
Америка;

20. подчертава необходимостта от по-нататъшен значителен напредък, когато става 
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въпрос за разработването и прилагането на стратегия на ЕС за протеиновите 
култури и за осигуряване на стабилно производство на протеинови култури в 
рамките на ЕС, за да се ограничи опасността от обезлесяване, свързано с тези 
култури, в други региони на света и да се намали зависимостта от вноса, както и 
да се намали натискът върху горите вследствие на промени в земеползването; 
подчертава, че такъв напредък следва да се постигне, наред с другото, чрез по-
широкото приемане на ротация на културите, придружено от подкрепа и насоки 
за земеделските стопани в райони, подходящи за отглеждане на протеинови 
култури, и че подобни действия биха намалили зависимостта от вноса, 
обезлесяването, деградацията и натиска върху горите вследствие на промени в 
земеползването; поради това призовава за въвеждането на критерии за 
устойчивост по отношение на вноса на растителни протеини;

21. насърчава Комисията да гарантира, че платформа за диалог между множество 
заинтересовани лица, която изцяло да обхваща всички съответни заинтересовани 
лица, ще бъде интегрирана в правна рамка;

22. подчертава значението на по-нататъшното развитие и подобряване на 
съществуващите системи, като Плана за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията, 
споразуменията за доброволно партньорство с участието на гражданското 
общество, Програмата на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и 
деградация на горите (REDD+) и настоящото законодателство, като например 
Регламента за дървения материал2, както и значението на насърчаването на 
настоящите доброволни системи; подчертава, че такива системи са важни, за да се 
намали административната тежест за държавите членки, да се улесни предаването 
на знания и да се повиши осведомеността и чувството за отговорност между 
държавите партньори извън ЕС, и по-специално да се обърне внимание на 
законността на дървения материал чрез надеждно и своевременно прилагане на 
нормативната уредба както в ЕС, така и другаде;

23. счита, че причините за обезлесяването следва да бъдат разгледани в рамка на 
политика на ЕС, като по този начин следва да се гарантира съгласуваността на 
свързаните с горите политики и да се намали натискът върху горите; счита, че 
подобна рамка на политиката би насърчила все по-иновативно, устойчиво и 
ефективно селско стопанство в рамките на ЕС и извън него и би намалила 
загубите на храни по цялата хранителна верига чрез нови технологии; посочва, че 
целите, очертани в рамката, могат да бъдат постигнати, като се предостави на 
земеделските стопани лесен достъп до финансиране, така че те да могат да 
придобиват най-модерни селскостопански технологии с висока степен на 
прецизност; счита, че голямото търсене на храни следва да се преодолее чрез 
техническа помощ, сътрудничество между селскостопанските организации и 
трансфер на знания;

24. подчертава, че промяната в областта на горското стопанство трябва да доведе до 
използването на практики за интегрирано управление на горите в световен мащаб, 
тъй като само по този начин потенциалът, който предлага многофункционалното 

2 ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 2.
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горско стопанство, може да бъде използван пълноценно; отбелязва, че 
интегрираното управление на горите се основава на устойчивото производство на 
дървен материал като естествена суровина и на използването на устойчивия 
потенциал на всички видове дървен материал;

25. подчертава значението на устойчивото управление на горите, включително 
обучението в рамките на ЕС и в трети държави, като основен фактор за 
гарантиране на доходите на собствениците на гори, на лицата, които живеят или 
работят в горите, и на земеделските стопани, които практикуват агролесовъдство, 
увеличават биологичното разнообразие и улавянето на въглерод в горите и 
подобряват тяхната устойчивост;  във връзка с това подчертава, че е важно да се 
подпомогнат собствениците на гори, и по-специално да се вземат предвид 
условията за дребните собственици на гори;

26. подчертава ролята на агролесовъдните системи, включително на обширните 
горски пасища, за опазването на биологичното разнообразие, смекчаването на 
последиците от изменението на климата и адаптирането към него като практика с 
висок потенциал за улавяне на въглерод; подчертава, че в сухите периоди това 
потенциално представлява важен източник на фуражи за животните и за 
разнообразяване на производството, включително за целите на биоикономиката; 
подчертава, че проучванията на място показват, че при агролесовъдството земята 
се използва по-ефективно, отколкото при практиките за отглеждане на 
монокултури, и следователно има потенциала да намали натиска върху други 
екосистеми, включително върху горите; призовава за промяна на правилата, за да 
се улесни възобновяването и възстановяването на съществуващите агролесовъдни 
системи, и призовава за създаването на нови;

27. подчертава, че намаляването на натиска за използване е важен елемент от 
защитата на горите; във връзка с това подчертава, че следва да се насърчава 
каскадното използване на дървения материал като суровина; посочва, че 
екологичните услуги на дървения материал се отчитат само в дълготрайни 
продукти, като например мебели или сгради;

28. подчертава, че търговските споразумения с държави извън ЕС следва да съдържат 
разпоредби за устойчиво управление на горите и отговорно предприемачество, 
както и ангажименти за ефективно прилагане на Парижкото споразумение;

29. изразява силна загриженост във връзка със съобщенията за незаконна сеч и други 
свързани с това престъпления, извършени срещу горски стопани и горски 
надзиратели, в трети държави и в ЕС; призовава Комисията и държавите членки 
да продължат да предприемат решителни действия за предотвратяване и борба с 
незаконната сеч, особено в последните девствени гори в Европа, и да налагат 
относимото действащо законодателство на ЕС и по този начин да прилагат 
пропорционални, възпиращи и ефективни санкции в случаи на нарушения на 
правото на ЕС;

30. подчертава необходимостта от повишаване на обществената осведоменост за 
социалното и икономическото въздействие на незаконната сеч и престъпленията, 
свързани с горите;
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31. подчертава, че в доклада на Европейската агенция за околната среда, озаглавен 
„Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2020 г.“, се констатира, 
че само една трета от горските местообитания, изброени в Директивата за 
местообитанията3, са в благоприятен природозащитен статус и че от 2013 г. насам 
няма голямо подобрение в природозащитния статус на горските местообитания и 
видове въпреки прилагането на Стратегията на ЕС за горите; подчертава, че са 
необходими достатъчно ресурси за управлението на тези зони и за гарантиране на 
прилагането на Директивата за местообитанията.

3 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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