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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. отбелязва, че в сектора на горското стопанство в Съюза са заети най-малко 
500 000 души пряко1 и 13 милиона души в света2, както и че тези работни места се 
намират най-вече в селските райони;

2. отбелязва, че изменението на климата и пожарите оказват силен натиск върху 
горите в световен мащаб; посочва, че освен че са жизненоважни местообитания за 
огромен, но бързо намаляващ брой животински и растителни видове в световен 
мащаб, горите са основни въглеродни запаси и поглътители; отбелязва, че горите 
защитават почвата, регулират хидроложките цикли и при подходящи практики на 
добив и управление могат да бъдат устойчив източник на дървесина; поради това 
подчертава, че устойчивото управление на горите е от ключово значение за 
спиране на обезлесяването и деградацията им и следователно е целесъобразно да 
се насърчава в трети държави;

3. отбелязва, че през периода 1990 – 2015 г. площта на горите в световен мащаб е 
намаляла със 129 милиона хектара главно поради селскостопанското 
производство, една трета от което се изнася; подчертава, че соята, палмовото 
масло и какаото представляват 80% от вноса в Съюза от обезлесени зони; изтъква, 
че въпреки световното положение, свързано с намаляващото горско покритие, 
площта на Съюза, покрита от гори, насаждения и горски площи, се увеличава, 
като обхваща над 40% от неговата територия;

4. изразява съжаление, че Съюзът е в основата на 10% от обезлесяването в световен 
мащаб3, по-специално поради зависимостта му от вносно палмово масло за 
биогорива и храни, соя за фураж, месо, какао, царевица, дървен материал и др.;

5. призовава Комисията да включи в своите законодателни предложения 
определения за нулево обезлесяване и деградация на екосистемите, които следва 
да се съсредоточат основно върху основните двигатели на обезлесяването, 
включително стоки като палмово масло, соя, месо, царевица, каучук, какао, както 
и дървесина, използвана за хартия и гориво; подчертава, че по този начин 
Комисията следва да обръща особено внимание на свързаните с тях нарушения на 
правата на човека и на правата на коренното население и местните общности;

6. отбелязва също така, че промяната на местообитанията и унищожаването им, 
засягащи естествените горски райони, имат тежки последици за здравето на 
хората и животните в световен мащаб, както и въздействие върху биологичното 
разнообразие, а именно повишена заболеваемост от зоонози (причинили 50 
пандемии през последните 30 години), като най-скорошният пример за това е 

1База данни на Евростат за горското стопанство https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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пандемията от COVID-19;

7. отбелязва, че на равнището на Съюза политиките на някои държави членки 
отразяват структура за горите и управлението на горите, която може да бъде 
фрагментирана и разпокъсана, поради което се нуждаят от повече и по-добра 
координация с цел насърчаване на устойчивостта;

8. приветства също така координираните действия на Съюза срещу обезлесяването 
на горите и влошаването на състоянието им в световен мащаб, както и срещу 
прекомерната експлоатация на горите, и призовава Съюза да приложи 
разпоредби, насочени към опазване на горите и природните ресурси в рамките на 
Парижкото споразумение относно изменението на климата, целите за устойчиво 
развитие (ЦУР), както и Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР);

9. призовава Съюза да поеме решителна и водеща роля в международен план в 
опазването на горите и устойчивото управление на природните ресурси, 
включително производството на биологична основа; признава, че това е 
необходимо за постигане на целите на стратегията на ЕС за биоикономиката, 
които също така изискват спиране на обезлесяването, като същевременно са 
съгласувани с Европейския зелен пакт и стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие;

10. призовава за по-добро управление и стабилни институции с цел гарантиране на 
устойчиво опазване и управление на горите чрез разработване на ефективни 
механизми за контрол и санкции, включително срещу корупцията и незаконната 
сеч;

11. поради това приветства действията на Комисията по отношение на биологичното 
разнообразие и климата, свързани с горите, които са жизненоважни поглътители 
на въглерод в световен мащаб и хранилища на биологично разнообразие; 
призовава Комисията да изпълнява международните задължения на Съюза и 
глобалните цели в областта на климата и биологичното разнообразие и целите за 
устойчиво развитие, както и да регулира вноса в Съюза на продукти, водещи до 
висок риск от обезлесяване, произведени вследствие на обезлесяване и в 
обезлесени райони, включително селскостопански стоки, и по този начин да 
насърчава устойчивото производство и потребление на храни;

12. призовава за приемането на обвързващо законодателство на Съюза, което да 
гарантира, като същевременно се възприема подход, обръщащ внимание на 
социалноикономическите структури, че всички вериги на доставки на продукти, 
внасяни в Съюза, както и на продукти и услуги, доставяни в рамките на Съюза, не 
водят до обезлесяване и деградация или конверсия на екосистемите, нито до 
нарушения на правата на човека, включително правата на коренното население и 
местните общности, чието препитание зависи от горите, по-специално жените и 
защитниците на околната среда и на правата на човека;

13. призовава за установяване на цел за нулево обезлесяване в Съюза и нулево 
косвено предизвикано от Съюза обезлесяване най-късно до 2030 г. в рамките на 
Европейския зелен пакт; изисква да бъде забранено навлизането на вътрешния 
пазар на Съюза с цел продажба на всички продукти, чието производство е 
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свързано с обезлесяване;

14. призовава следователно за законодателство на Съюза, което да налага задължение 
за надлежна проверка на всички оператори, включително на предоставящите 
финансиране, които пускат на пазара на Съюза суровини и продукти, които крият 
опасности за горите и екосистемите, с което се цели защитата на коренното 
население и обичайните права на владение на общностите;

15. подчертава, че законодателството на Съюза относно задължението за надлежна 
проверка следва да се основава на строг и ефективен режим за правоприлагане с 
пропорционални и възпиращи санкции за неспазване, когато това е целесъобразно 
и приложимо;

16. подчертава, че много от предприятията в Съюза във веригата на доставки са МСП 
и поради това призовава за ефективно и благоприятно за МСП прилагане, което 
ограничава административната тежест за тях до неизбежния минимум; счита, че 
следва да бъде установена система за ранно предупреждение за предприятията, 
която да ги предупреждава в случай че извършват внос от региони, в които е 
вероятно да се извършва обезлесяване;

17. призовава за по-тясно сътрудничество между правителствата, предприятията, 
производителите и гражданското общество за приемане на политики и 
установяване на рамкови условия за подкрепа на проекти в частния сектор;

18. в случай на нежелани събития призовава за взаимна подкрепа чрез научни 
изследвания и обмени, за да се намерят мерки, адаптирани към географските 
условия, които могат да защитят срещу големи пожари или да предотвратят 
нашествия на вредители;

19. подчертава, че залесяването може да допринесе значително за отстраняване на 
проблемите, причинени от обезлесяването, въпреки че само частично може да ги 
компенсира; подчертава спешната необходимост да се защитят предимно 
девствените гори в световен мащаб, тъй като залесяването или новозасадените 
гори не могат да заменят или да осигурят същото равнище на биологично 
разнообразие, поглъщане на въглерод, опазване на почвите и други екосистемни 
услуги и функции като девствените гори;

20. поради това горещо насърчава засаждането на дървета и гори, както и дейности и 
проекти, свързани с повторно засаждане, най-вече използване на местни видове и 
на видове, които са благоприятни за дивите животни, като се има предвид 
изменението на климата, особено когато девствената гора е била разрушена; 
отбелязва, че ефективното, устойчиво и управлявано по подходящ начин 
залесяване, в допълнение към опазването и възстановяването на горите, може да 
спомогне за увеличаване на улавянето на въглерод, за допълване на селското 
стопанство и за подсилване на биологичното разнообразие, като същевременно 
тяхното устойчиво управление може да намали риска и мащаба на горските 
пожари; подчертава също така важната роля на крайречните гори за 
стабилизирането на речните брегове, като по този начин се намалява рискът от 
наводнения, подобрява се качеството на водата чрез филтриране на оттичането от 
съседни земи и се регулира температурата на водата, което е от полза за 
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биологичното разнообразие;

21. приветства мерките за приспособяване на насажденията към изменението на 
климата; приветства факта, че в много държави вече се препоръчва и практикува 
увеличаване на броя на устойчивите местни дървесни видове в здрави и 
биологично разнообразни гори;

22. подчертава ролята на агролесовъдството, при което на един и същ парцел се 
съчетава отглеждането на дървета и земеделски култури, което повишава общата 
производителност, генерира повече биомаса, поддържа и възстановява почвите и 
предоставя други ценни екосистемни услуги; посочва, че горите и 
агролесовъдството изпълняват важна роля за световната продоволствена 
сигурност и са важен източник на доходи за много малки стопанства и общности; 
подчертава, че опазването на горите и мерките за повторно залесяване подобряват 
условията на живот в селските райони;

23. подчертава значението на обучението в рамките на Съюза и в трети държави по 
устойчиво управление на горите, насажденията и агролесовъдството, 
включително продължителното вегетационно покритие; счита, че това са 
съществени фактори за гарантиране на биологичното разнообразие, както и на 
доходите на горските общности и на земеделските стопани, които се занимават с 
агролесовъдство;

24. отбелязва, че въпреки че доброволните схеми са полезен инструмент в усилията 
за спиране на обезлесяването в световен мащаб извън Съюза, които могат да 
допринесат в голяма степен за мобилизирането на общественото мнение срещу 
потреблението на стоки и услуги, които са причина за обезлесяване, досега само 
доброволните мерки не са спрели обезлесяването или приноса на Съюза за 
косвено предизвиканото обезлесяване в глобален план, причинено от вноса в 
Съюза на стоки и услуги, свързани с риск от обезлесяване; счита, че 
обвързващото законодателство следва да бъде съчетано с незаконодателни 
инициативи, например сътрудничество с трети държави, с цел борба срещу 
глобалното обезлесяване;

25. следователно призовава за въвеждане на система за етикетиране и сертифициране 
на продукти, чието производство не води до обезлесяване, която би увеличила 
прозрачността на веригата на доставки в Съюза и би позволила да се 
популяризират продукти, чието производство не е свързано с обезлесяване, 
основана на съществуващи подходи и недвусмислено определение за верига на 
доставки, несвързана с обезлесяване;

26. призовава Съюза да насърчава несвързаните с обезлесяване вериги на доставки и 
постигането на повишена добавена стойност при надлежно отчитане на правата на 
човека, трудовите права, правата на владение, както и продоволствената 
сигурност и справедливите доходи;

27. отбелязва отговорността на правителствата в борбата с обезлесяването и 
конверсията на екосистеми, която не може да бъде адекватно изпълнена само от 
външни заинтересовани страни; поради това подчертава значението на 
приобщаващото партньорство между Съюза и неговите държави членки и трети 
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държави за укрепване на устойчивото управление на земите, устойчивото 
земеделие и доброто управление, по-специално по отношение на правата на 
владение на земи и гори;

28. призовава за засилване на сътрудничеството в световен мащаб с цел по-добро 
споделяне на знания и опит за подобряване на устойчивостта в управлението на 
многофункционалните гори;

29. счита, че създаването на платформа за диалог между множество заинтересовани 
страни и държави членки относно обезлесяването, деградацията на горите и 
устойчивото увеличаване на горското покритие в световен мащаб е важно 
допълнение за една правна рамка относно  надлежната проверка и би могло да 
помогне на всички заинтересовани страни да се справят с тези проблеми; 
призовава за това, всички съответни международни участници да могат активно 
да използват тази платформа;

30. поради това призовава Съюза да развие международни съюзи с трети държави с 
цел опазване на горите, провеждане на разумни политики, насочени към нулево 
обезлесяване, интегрирано планиране на земеползването, прозрачност на 
земевладението и предотвратяване на превръщането на горите в земеделски земи; 
поради това призовава да се гарантира международно финансиране в рамките на 
световните споразумения за опазване на горите и в тясно сътрудничество с 
европейските правителства и международните участници;

31. подкрепя редовния обмен на информация с трети държави за насърчаване на 
потреблението и търговията с дървен материал и продукти от дървен материал с 
произход от устойчиво управлявани гори;

32. счита, че проследимостта и прозрачността са от съществено значение, за да се 
гарантира, че само продукти с устойчив произход могат да се продават на 
вътрешния пазар, за които е известно, че не са свързани с обезлесяване, 
преобразуване и влошаване на екосистеми и нарушения на правата на човека; 
счита, че това е първа допълнителна, но съществена стъпка към въвеждане на 
широко призната система за етикетиране и сертифициране на продукти от 
селското и горското стопанство, чието производство не води до обезлесяване, 
внесени в Съюза, която да увеличи прозрачността на веригата на доставки в 
Съюза, като се обърне специално внимание на въздействието върху околната 
среда, произтичащо от тяхното отглеждане, преработване, транспортиране, както 
и от правата на човека; счита, че задължителното етикетиране на устойчиво добит 
дървен материал може да гарантира информиран избор на потребителите и да 
насърчи консумацията на устойчиви продукти;

33. призовава Комисията да направи оценка и да оповести отпечатъка от 
обезлесяването на дърводобивния сектор и търговските организации, участващи 
във внос на стоки от райони с риск от обезлесяване, с оглед увеличаване на 
прозрачността и по-добро разбиране на международните вериги на доставки, 
както и стимулиране на прилагането на решения за устойчиво използване на 
дървесината;

34. призовава за това, в правилата за възлагане на обществени поръчки да бъдат 
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включени задължения за надлежна проверка на потенциалните доставчици, както 
и забрана за закупуване на вносни продукти, чието производство е свързано с 
обезлесяване; отбелязва допълнителните ползи от такава система за проверка при 
борбата с измамите, корупцията и картелните практики, като същевременно се 
възразява срещу логистични операции, основани на незаконна сеч;

35. посочва, че за да се избегне дъмпинг на цените и да се осигури устойчиво 
използване на дървения материал, да се избегне разпространението на двустранни 
споразумения, основаващи се на дъмпингови цени на дървения материал, и да се 
предотврати допълнителното изсичане на гори, следва да се обмислят корективни 
мерки, включително създаването на обща тръжна система за търговия с 
дървесина, за да се даде възможност да се проследи откъде идва материалът и да 
се включат изменението на климата, биологичното разнообразие и правата на 
човека в цената;

36. счита, че за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък, създаден от 
транспорта на вноса от трети държави, и да се стимулират устойчивите местни 
производства и работни места, Съюзът следва да насърчава използването на 
устойчив местен дървен материал, продукти, получени от дървесина от 
дърводобива, или горска биомаса;

37. призовава да бъдат разработени концепции за устойчиво бъдеще за горите в 
световен мащаб, които съчетават както икономическите, така и екологичните 
интереси, като се има предвид, че горите са важен ресурс за много държави, които 
не са склонни доброволно да се откажат от този ресурс;

38. подчертава, че е важно да се насърчава устойчивото хранене чрез повишаване на 
осведомеността на потребителите относно въздействието на моделите на 
потребление и предоставяне на информация за хранителните режими, които са 
по-полезни за здравето на хората и имат по-слаб отпечатък върху околната среда;

39. припомня, че вносът в Съюза на големи количества селскостопански продукти, 
получени от обезлесяване, не следва да бъде в разрез с ангажиментите на Съюза 
за нулево обезлесяване и зачитане на правата на човека; счита, че спазването на 
правилата на Съюза, заедно с предпазните клаузи в случай на неспазване, е 
необходима предпоставка за всички търговски преговори на Съюза; призовава във 
всички търговски споразумения да се включат задължителни и приложими 
екологични и социални разпоредби, свързани с обезлесяването, в допълнение към 
стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, за 
да се защитят горите, природните екосистеми и правата на човека, и по-специално 
правата на общностите на земевладение; призовава Комисията да продължи да 
наблюдава отблизо и да прилага действащите споразумения за свободна търговия 
в съответствие с тези стандарти;

40. призовава Комисията да предприеме действия въз основа принципа да не се 
нанасят вреди, обявен в нейното съобщение за Европейския зелен пакт, да 
предложи мерки за справяне с вредните въздействия, когато са установени такива, 
и да актуализира съществуващите споразумения за свободна търговия; призовава 
търговските партньори да бъдат обект на обвързващи разпоредби с изпълнителна 
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сила и да им се предлагат стимули, така че да се гарантира, че няма да се 
осъществява внос на продукти, получени от обезлесяване или нарушаване на 
правата на човека; изразява дълбоко съжаление, че подобни разпоредби не са 
изцяло включени в процеса на постигане на споразумение между ЕС и Меркосур, 
и призовава за актуализиране на търговските споразумения и текущите преговори 
с оглед на цялостното включване на тези разпоредби;

41. съответно призовава за допълнително или подновено договаряне на 
споразуменията за свободна търговия, в които такива разпоредби все още не са 
включени, в съответствие с ангажиментите на Съюза по отношение на климата, 
биологичното разнообразие, нулевото обезлесяване и правата на човека; 

42. подчертава, че в бъдеще Комисията следва систематично да взема предвид 
въздействието на търговските споразумения върху горите в своите проучвания на 
въздействието и да взема под внимание резултатите от предварителните оценки 
при определянето на условията и мандатите за търговските преговори; счита, че 
спазването на Парижкото споразумение следва да бъде задължително условие във 
всички търговски споразумения с трети държави;

43. призовава Комисията да въведе механизми за стимулиране на земеделските 
стопани да увеличават предлагането на устойчиви селскостопански продукти и 
продукти на горското стопанство и едновременно с това да поддържат и укрепват 
екосистемите;

44. призовава Съюза да намали зависимостта си от вноса на стоки, които крият 
опасности за горите и екосистемите; отбелязва, че соевите продукти с произход от 
обезлесени земи, които се използват за фураж в Съюза, са значителен фактор за 
глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии и представляват почти 
половината от обезлесяването, което се дължи на вноса като цяло в Съюза4;

45. също така призовава Комисията и държавите членки да насърчават 
производството на растителни протеини от местни източници, пасищното хранене 
и законното и устойчиво производство на фураж, по-специално чрез прилагане и 
разгръщане на плана на Съюза в областта на растителните протеини, за да се 
стимулират иновациите и да се прилага политика, която да създаде необходимите 
условия, така че животновъдството в Съюза да е в синхрон с наличните ресурси 
от земи на Съюза; освен това препоръчва Съюзът и държавите членки да направят 
оценка на своя вътрешен производствен потенциал и да планират мерки, насочени 
към цялостно задоволяване на потребителските потребности в Съюза и към 
намаляване на зависимостта от вноса;

46. подкрепя стремежа към 2030 г. да се преустанови напълно използването при 
производството на биогорива на суровини, които допринасят за обезлесяването; 
отбелязва също така, че палмовото масло се използва в редица отрасли, 
включително в преработката на храни; изразява загриженост относно 
заблуждаването на потребителите, например при използването на палмово масло 
в млечни заместители;

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, стр. 23 – 24.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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47. поради това отправя искане към Комисията да насърчава отговорните модели на 
потребление на селскостопански хранителни продукти и фуражи, които 
допълнително намаляват зависимостта от съпътстващото обезлесяване и 
екологичния отпечатък на Съюза;

48. подчертава също така необходимостта да се укрепват и подпомагат по-късите 
вериги на доставките и местното производство на протеинови култури и 
продукти, което ще е от полза за продоволствената независимост както на Съюза, 
така и на държавите партньори; насърчава включването на тези елементи в плана 
за възстановяване от COVID-19;

49. подкрепя насърчаването на отглеждането на култури, които обогатяват почвата с 
азот, и на бобови и протеинови култури в рамките на новите стратегически 
планове по ОСП, наред с другото чрез редуване на културите, обвързване с 
условия, екосхеми и агроекологични мерки, нови секторни интервенции и 
обвързано с производството подпомагане, за да се увеличи независимостта на 
Съюза по отношение на протеиновите култури и същевременно да се допринесе 
за постигане на целите на стратегията за биологичното разнообразие и 
стратегията „от фермата до трапезата“; отбелязва освен това, че доходите и 
рентабилността на животновъдните стопанства следва да бъдат съвместими с 
равнищата на производство, които могат да бъдат поддържани чрез пасищно 
хранене или местно отглеждани фуражни култури; призовава за допълнително 
изследване и насърчаване на иновативните производствени системи и методи, 
които могат да намалят външните ресурси и разходи, например системи за паша, 
основаващи се на фуражи, като ротационна паша, дори ако обемът на 
производството се окаже по-малък;

50. отбелязва, че от декември 2015 г. насам Европейският парламент е приел 40 
възражения срещу вноса на генетично модифицирани храни и фуражи, от които 
11 са срещу вноса на генетично модифицирана соя; припомня, че една от 
причините за възраженията срещу този внос е обезлесяването, свързано с 
отглеждането в държави като Бразилия и Аржентина, където соята е почти 
изключително генетично модифицирана с оглед на нейното отглеждане с 
помощта на пестициди; отбелязва, че наскоро проведено от изследователи в целия 
ЕС и рецензирано от експерти научно изследване установи, че Съюзът има най-
големия въглероден отпечатък в света, дължащ се на вноса на соя от Бразилия, и 
че той е с 13,8 % по-голям от въглеродния отпечатък на Китай, който е най-
големият вносител на соя, поради по-големия дял емисии, свързани с 
обезлесяване;5 освен това отбелязва, че според Комисията в исторически план 
Съюзът е допринесъл за глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии 
предимно поради соята, която представлява почти половината от обезлесяването, 
което се дължи на вноса като цяло в Съюза;6

5 Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports. Global 
Environmental Change, 62, 102067 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6 Технически доклад на Комисията, 2013 - 063, „The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation“ – проучване, финансирано от 
Европейската комисия, ГД „Околна среда“, и проведено от VITO, IIASA, HIVA и IUCN NL, 



AD\1213134BG.docx 11/16 PE650.488v02-00

BG

51. призовава за съгласувана политическа рамка, която да включва стратегията „от 
фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие на 
Европейския зелен пакт, публикувани наскоро, стратегията на ЕС за 
биоикономика и 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“, въз основа на съществуващите системи като Плана за 
действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и 
търговия (FLEGT); поради това призовава да се гарантира участието във FLEGT 
на засегнатите носители на права, наред с другото на коренното население и 
местните общности, по-специално жените и защитниците на околната среда и 
правата на човека;

52. призовава за прилагане и усъвършенстване на законодателството в областта на 
горите и на разпоредбите относно износа на дървесина и изделия от дървен 
материал, например чрез обвързващи критерии за устойчивост;

53. призовава за прилагане на по-цялостен подход в рамките на Съюза, при който 
Съюзът да предоставя пряка подкрепа на местните органи за залесяване и за 
устойчиво управление на горите; призовава по-специално Съюза да изпълнява по-
активна роля, като подпомага местните и регионалните власти при налагане на 
спазването на действащите разпоредби за опазване на горите;

54. призовава за последователност и съгласуваност между действията на Съюза във и 
извън неговите граници; припомня становището на Европейската агенция за 
околна среда7, в което се отбелязва, че се очаква, че Съюзът няма да изпълни 
много от своите екологични цели за 2020 г., и се подчертава, че горите в Съюза 
също са подложени на натиск, например, наред с другото, високи равнища на 
добив, замърсяване, изменение на климата и инвазивни чуждоземни видове; 
съответно призовава за строго прилагане и налагане на спазването на Регламента 
на ЕС относно дървения материал и директивите за „Натура 2000“  в целия Съюз, 
включително чрез навременни производства за установяване на неизпълнение на 
задължения от държавите членки;

55. призовава Комисията и държавите членки да стимулират устойчивото управление 
на горите, което гарантира, че амбициозните мерки, насочени към опазване и 
възстановяване на горите и другите природни екосистеми, се прилагат еднакво 
към горите в Съюза и по света в съответствие с новите стратегии на Съюза за 
горите и биологичното разнообразие; счита по-специално, че трябва също така да 
се обърне внимание на породеното от бедност използване на горска дървесна 
биомаса за отопление, включително чрез финансиране на чисти алтернативи;

56. отбелязва неустойчивото равнище на потребление в Съюза на суровини, 
включително изкопаеми горива, и настоятелно призовава Комисията и държавите 
членки да вземат изцяло предвид въздействието, което използването на биогорива 
от земеделски култури оказва върху промените в земеползването и 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, стр. 23 – 24.
7 Европейска агенция за околна среда, доклад относно „The European Environment – state and outlook 
2020“ („Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2020 г.“).
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обезлесяването в световен мащаб; подчертава, че устойчивостта на използването 
на суровини в Съюза може да бъде значително подобрена чрез кръговата 
биоикономика и че е необходимо да се предприемат действия, за да се намали 
зависимостта от внос, криещ риск от обезлесяване; отбелязва, че йерархията на 
ефективното използване на ресурсите е от особено значение за опазване на 
функциите на горите като въглероден поглътител и източник на биологично 
разнообразие; счита, че масовото горене на дървесина за отопление не е логично 
от гледна точка на опазването на климата, поглъщането на въглерод и 
ефективното използване на ресурсите в кръговата икономика; 

57. счита, че масовото използване на биогорива в Съюза трябва да бъде придружено 
от достатъчно критерии за устойчивост, за да се избегнат преките и непреките 
промени в земеползването, включително обезлесяването; отбелязва освен това, че 
настоящите критерии не отчитат в достатъчна степен изкопаемите суровини, 
използвани в производството на биогорива; поради това призовава за мониторинг 
и оценка на въздействието на преразгледаната Директива за енергията от 
възобновяеми източници по време на текущото ѝ прилагане, включително на 
ефективността на критериите за устойчивост на биоенергията; отбелязва 
значението на местните вериги на доставки на суровини за постигането на 
дългосрочна устойчивост; 

58. подчертава, че въпреки че площта на горите и насажденията в Съюза се е 
увеличила, нарастващото използване на дървесина за производството на 
биогорива и биоенергия оказва натиск върху горите в световен мащаб; съответно 
отбелязва необходимостта от зачитане на определените защитени природни зони 
в световен план; подчертава, че Съюзът следва да насърчава единствено 
устойчиво управляваните гори и видове земеползване, за да се гарантира, че 
потреблението в Съюза е напълно устойчиво; призовава Комисията да извърши 
критична оценка на мерките за устойчиво производство и използване на дървесни 
горива с оглед на, наред с другото, високото равнище на внос на дървесни пелети 
в Съюза, и да предприеме действия във връзка с рисковете, които този внос 
представлява за горите в трети държави;

59. подкрепя премахването към 2030 г. на суровините, използвани за биогорива, 
които допринасят за обезлесяването; за тази цел призовава Комисията в срок до 
2021 г. да извърши преглед на съответните аспекти на Делегиран регламент 
(ЕС) 2019/807 на Комисията8 и незабавно да го преразгледа въз основа на 
научните знания, принципа на предпазните мерки, както и въз основа на подробна 
оценка на въздействието, така че да се гарантира постепенното премахване на 
всички биогорива, криещи висок риск от непреки промени в земеползването, 
включително палмовото масло и соята, като по този начин се изпълни 
ангажиментът на Съюза да спре и обърне тенденцията на загуба на биологично 

8 Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с 
висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на 
производствения район в терени с високи въглеродни запаси, и за сертифициране на биогоривата, 
течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки 
промени в земеползването (ОВ L 133, 21.5.2019 г., стр. 1).
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разнообразие в световен мащаб;

60. подчертава значението на обвързването на политиките на Европейския зелен пакт 
със стимулите и причините за обезлесяването чрез насочване на усилията към 
въздействието на обезлесяването върху околната среда, обществото и правата на 
човека, за да се постигне дългосрочната цел за неутрална по отношение на 
климата икономика;

61. подчертава, че е важно да има обща и свободна система за наблюдение, която да 
взаимодейства и работи с международни партньори и органи като ООН, с оглед 
на мониторинга в световен мащаб на обезлесяването, деградацията на горите и 
промените в горското покритие в света въз основа на спътникови данни, с цел 
чрез тази система държавите членки и други заинтересовани страни и гражданите 
да могат да регистрират обезлесяването и преобразуването на местообитания, 
особено в защитените зони, в реално време, както и да наблюдават състоянието на 
горското покритие;

62. насърчава например по-активното използване на спътниковата система 
„Коперник“ за мониторинг в световен мащаб (в рамките на Съюза и извън него) 
на горските пожари, увреждането на горите, свлачищата и ерозията на почвата, 
както и преобразуването на екосистемите и местообитанията в горите и саваните; 
изтъква, че това следва да бъде допълнено с други средства за наблюдение, за да 
се проследяват свързаните с тези явления нарушения на правата на човека и 
правото на владение и да се предприемат своевременни и подходящи действия, 
включително за справяне с причините за тях;

63. призовава за създаване на механизми за ранно предупреждение с цел уведомяване 
на публичните органи, дружествата, включително схемите на трети страни, и 
потребителите на стоки с произход от райони, които са изложени на риск от 
преобразуване на екосистемите, за загубата и влошаването на състоянието на 
горите и саваните и за районите, в които се нарушават правата на човека, както и 
с цел подпомагане на разрешаването на тези проблеми чрез активизиране на 
диалога и обмена на данни със съответните трети държави;

64. посреща със задоволство предложението на Комисията в нейното съобщение 
относно стратегията „от фермата до трапезата“ за създаване на обсерватория за 
обезлесяването; счита обаче, че е необходимо това да бъде придружено от 
представяне на всеки две години на доклад пред Парламента и Съвета относно 
глобалното обезлесяване въз основа на глобалния доклад на Организацията на 
ООН за прехрана и земеделие за оценка на горските ресурси9 и Global Forest 
Watch Commodities10, за да се предприемат подходящи мерки за задълбочаване на 
сътрудничеството с трети държави и за запазване на търговските ограничения на 
равнището на Съюза;

65. изтъква, че устойчивото интензифициране на използването на земеделските земи, 
както и планираното им използване и управление, са от съществено значение за 

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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голям брой малки стопанства;

66. призовава за оказване на значителна финансова подкрепа и за провеждане на 
програми за стимулиране на мерките за повторно залесяване на земи във влошено 
състояние, както и на земи, които не са подходящи за земеделие.
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