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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. призовава за приемането на обвързващо законодателство на Съюза, което да 
гарантира, 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 екосистеми, или нарушения на правата на човека, 
както и че се защитава коренното население и местните общности; 2. отбелязва, 
че само доброволните мерки няма да спрат обезлесяването;

3. призовава следователно за въвеждането на задължение за надлежна проверка за 
операторите, включително на предоставящите финансиране, които пускат на 
пазара на Съюза суровини и продукти, които крият опасности за горите и 
екосистемите;

4. счита, че подобряването на проследимостта и прозрачността може да помогне да 
се гарантира, че се потребяват само стоки с устойчив произход; призовава 
задълженията за надлежна проверка да бъдат част от правилата за обществените 
поръчки;

5. призовава за включването на задължителни и приложими екологични и социални 
разпоредби в споразуменията за свободна търговия (ССТ), за да се защитят 
горите, природните екосистеми и правата на човека, и по-специално правата на 
общностите на земевладеене; призовава за преразглеждане на споразуменията за 
свободна търговия (ССТ), които не съдържат такива разпоредби, например ССТ 
между ЕС и Меркосур;

6. призовава Съюза да намали зависимостта от вноса на стоки, които крият 
опасности за горите и екосистемите, като прилага европейския план в областта на 
растителните протеини, както и за това животновъдството в Съюза да съответства 
на наличните ресурси от земя на Съюза;

7. призовава за ясна законодателна рамка, която да обединява и развива 
съществуващите системи, като Плана за действие за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и 
Регламента относно дървения материал на Съюза, която да гарантира участието 
на засегнатите носители на права;

8. отбелязва неустойчивото равнище на потребление в ЕС и че Директивата за 
енергията от възобновяеми източници (RED II) например не съдържа достатъчни 
критерии за устойчивост, което води до и засилва промените в земеползването; 

9. отправя искане към Комисията да наблюдава и да предприема действия във 
връзка с причините за горските пожари, щетите върху горите и конверсията на 
екосистеми и свързаните с тях нарушения на правата на човека и на правото на 
владение, чрез създаване на механизми за ранно предупреждение.


