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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно Европейската стратегия за горите – перспективи
(2019/2157(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт 
(COM (2019)0640) и политическите насоки на Урсула фон дер Лайен от 10 
септември 2019 г.,

– 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. относно нова стратегия на 
ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство1,

– 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 
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 стратегията за климата до 2050 г.,

– 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 

1 OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 17.
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„Чиста планета за всички: Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM/2018/773),

– 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 (A9-0000/2020),

A. като има предвид, че вътрешните и международните ангажименти на ЕС, 
например по отношение на Европейския зелен пакт, целите на ООН за устойчиво 
развитие (ЦУР), Протокола от Киото, Парижкото споразумение и създаването на 
общество с нулеви емисии, ще бъдат невъзможни за постигане без ползите за 
климата и други екосистемни услуги, които осигуряват горите и секторът на 
горското стопанство; 

Б. като има предвид, че в Договора за функционирането на Европейския съюз не се 
споменава обща политика на ЕС в областта на горите и отговорността за горите е 
на държавите членки, но като има предвид, че ЕС отдавна допринася за устойчиво 
управление на горите и за решенията на държавите членки в областта на горите 
чрез своите политики;

В. 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;

Миналото — преразглеждане на неотдавнашните успехи при изпълнението и на 
предизвикателствата

1. приветства публикуването на доклада на Комисията, 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); 

2. признава, че осемте приоритетни области на стратегията плюс една са изпълнени 
със сравнително малко пречки, с изключение на настоящите предизвикателства в 

2 ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 5.
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областите „Какво представляват нашите гори и как се променят?“ и „Насърчаване 
на координацията и комуникацията“; 

3. подчертава факта, че е договорено определение за устойчиво управление на 
горите 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;

4. 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 и да се 
намалят рисковете от природни смущения и тяхното въздействие;

Настоящето – състояние на горите в ЕС

5. подчертава, че горите на ЕС са многофункционални и се характеризират с голямо 
разнообразие, включително различия в моделите на собственост, размера, 
структурата, биологичното разнообразие, устойчивостта и предизвикателствата; 
изтъква освен това, че горите предлагат на обществото голямо разнообразие от 
екосистемни услуги, включващи суровини, по-добро качество на въздуха, чиста 
вода, контрол на ерозията и защита от суша, наводнения и лавини;

6. отбелязва, че горите и другите залесени площи обхващат най-малко 43% от 
площта на ЕС, а в сектора са заети не по-малко от 500 000 души пряко3 и 2,6 
милиона души непряко4.

7. признава, че дългосрочните инвестиции в устойчивото управление на горите 
гарантират, че горите продължават да бъдат не само икономически 
жизнеспособни, но също така допринасят за постигането на многобройните цели 
на ЕС, включително успешното изпълнение на Европейския зелен пакт и прехода 
към кръгова биоикономика; 

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; 

9. изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки че горите в ЕС се управляват в 
съответствие с общоприетия принцип на устойчиво управление на горите и 
горското покритие в ЕС през последните десетилетия се е увеличило, беше 
разработен различен подход към устойчивото управление на горите в контекста 

3 База данни на Евростат за горското стопанство, която се намира на адрес: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4 Информационен фиш на Европейския парламент от май 2019 г. относно Европейския съюз и горите.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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на наскоро приетия регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на 
Регламент 2019/2088 относно оповестяването на информация връзка с 
устойчивостта в сектора на финансовите услуги; 

Бъдещето — ключовата роля на стратегията на ЕС за горите за периода след 
2020 г. и на Европейския зелен пакт за постигане на целите на Парижкото 
споразумение 

10. приветства неотдавнашното публикуване на Европейския зелен пакт на 
Комисията и очаква предстоящата стратегия на ЕС за горите за периода след 
2020 г.; 

11. приветства работната програма на Комисията за 2020 г. и по-специално 
потвърждаването на приноса на новата стратегия на ЕС за горите за 26-ата сесия 
на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (COP 26); подчертава в тази връзка, че в бъдеще горите не следва да се 
разглеждат като единствен вид поглътител на CO2 , тъй като това би дало на други 
сектори по-малко стимули за свеждане до минимум на техните емисии; 
подчертава освен това значението на прехода към общество, което се основава в 
по-малка степен на изкопаемите горива;

12. подчертава решаващата роля на горите, на сектора на горското стопанство и на 
биоикономиката за постигането на целите на Европейския зелен пакт; 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 увеличаване на горското покритие;

13. подчертава, че за периода след 2020 г. е необходима амбициозна, независима и 
самостоятелна стратегия на ЕС за горите, която не е подчинена на нито една друга 
секторна стратегия; призовава за изготвяне на нова стратегия на ЕС за горите, 
която се основава на цялостния подход към устойчивото 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 в ЕС;

14. застъпва становището, че стратегията на ЕС за горите следва да действа като мост 
между националните политики в областта на горите и целите на ЕС, свързани с 
горите, като отчита както необходимостта от зачитане на националните 
компетентности, така и необходимостта от оказване на принос към по-широките 
цели на ЕС; 

15. подчертава значението на основаното на факти вземане на решения по отношение 
на политиките на ЕС, свързани с горите, горския сектор и неговата верига на 
стойността; призовава за последователност на всички свързани с горите аспекти 
на мерките на Европейския зелен пакт със стратегията на ЕС за горите за периода 
след 2020 г., по-специално с цел да се гарантира, че устойчивото управление на 
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горите има положително въздействие върху обществото;

16. 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 промишленост, 
текстилната промишленост, химическата промишленост и сектора на опаковките; 

17. подчертава, че поради изменението на климата природни смущения, като 
например суши, наводнения, бури, нашествия на вредители, ерозия и пожари, ще 
се случват по-често, причинявайки вреди на горите в ЕС; подчертава в този 
контекст необходимостта от по-успешно предотвратяване на подобни събития 
чрез повишаване на устойчивостта на горите, например чрез научни изследвания 
и иновации, и чрез предлагане на по-добри механизми за подкрепа на засегнатите 
области и стопанства, така че те да могат да бъдат възстановени; 

18. признава ролята на биологичното разнообразие за гарантиране на това, че 
горските екосистеми продължават да бъдат здрави и устойчиви; подчертава 
значението на защитените зони по „Натура 2000“; при все това отбелязва, че са 
необходими достатъчно финансови средства за управление на тези зони;

19. призовава Комисията да подкрепи преговорите, проведени от Икономическата 
комисия за Европа на Организацията на обединените нации и подкрепени от 
Организацията за прехрана и земеделие, с оглед на постигането на правно 
обвързващо общоевропейско споразумение за горите; 

20. насърчава завършването на провеждащия се процес за разработване на подход за 
устойчивост, който не се основава на крайната употреба, с активното участие на 
Постоянния комитет по горите и държавите членки въз основа на двустепенния 
подход на преработената Директива за енергията от възобновяеми източници; 
счита, че двустепенният подход би могъл да се използва в други политики, 
насочени към подобряване на устойчивостта на горското стопанство; 

21. подчертава решаващото значение на ОСП и на мерките в областта на горското 
стопанство за изпълнение на стратегията на ЕС за горите; насърчава 
продължаването на мерките в областта на горското стопанство по линия на ОСП 
за периода 2021 – 2027 г.; подчертава необходимостта от други лесно достъпни, 
добре координирани и подходящи механизми на ЕС за финансиране;

22. подчертава основната роля на научните изследвания и иновациите на високо 
равнище за насърчаване на приноса на горите и на сектора на горското стопанство 
за преодоляване на предизвикателствата на нашето време; подчертава значението 
на програмите на ЕС за научни изследвания и иновации за периода след 2020 г. и 
потвърждава ролята на Постоянния комитет за научни изследвания в селското 
стопанство; 

23. 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 сектора; 
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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 навлизането на незаконно добит дървен материал на пазара на ЕС; 

24. подчертава необходимостта от разработване на европейска информационна 
система за горите за Европа под споделената отговорност на всички съответни 
генерални дирекции на Комисията; подчертава значението на научно обоснована 
и балансирана информация със социално-икономически показатели за развитието 
на всички свързани с горите политики на ЕС;

25. призовава Постоянния комитет по горите към Комисията да отреди на държавите 
членки централна роля в подготовката и изпълнението на стратегията на ЕС за 
горите за периода след 2020 г.; подчертава значението на успоредното участие на 
съответните заинтересовани страни в Групата за граждански диалог по горите и 
корка; настоятелно призовава Комисията ежегодно да включва Парламента в 
изпълнението на стратегията на ЕС за горите; 

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Горите, горското стопанство и целият сектор, свързан с горското стопанство, 
изпълняват важна роля за осигуряването на устойчиви решения на много от 
предизвикателствата на нашето време. Горите и другите залесени площи обхващат най-
малко 43% от площта на ЕС, а в горския сектор са заети не по-малко от 500 000 души 
пряко и 2,6 милиона души непряко. Освен това 60% от горите в ЕС са частна 
собственост. Нещо повече – европейските гори са изключително разнообразни по 
размер, структура, биологично разнообразие и управленски подходи.

Глобалната политическа обстановка се промени изключително много от предишната 
стратегия на ЕС за горите през 2013 г. насам и тази промяна значително влияе върху 
различните политики на ЕС. Вътрешните и международните ангажименти на ЕС, като 
например общество с нулеви емисии, Европейския зелен пакт, целите на ООН за 
устойчиво развитие, Протокола от Киото, Парижкото споразумение и други, няма да 
могат да бъдат постигнати без ползи за климата от горите и сектора на горското 
стопанство и други екосистемни услуги, предоставяни от горите.

Освен това трябва да помним, че политиката в областта на горите остава предимно в 
сферата на компетентност на държавите членки. В ДФЕС не се споменават конкретни 
разпоредби за политика на ЕС в областта на горите и ЕС отдавна допринася чрез своите 
политики за прилагането на устойчиво управление на горите и за решенията на 
държавите членки в областта на горите. Все по-големият брой национални политики и 
политики на ЕС засягат пряко или косвено горите и тяхното управление в ЕС. Това 
създава сложна и фрагментирана политическа обстановка в ЕС по отношение на горите 
и тяхното управление, която трябва да бъде по-съгласувана и по-добре координирана, 
за да бъде от полза за всички стълбове на устойчивостта.

Ето защо се нуждаем от силна, цялостна и независима стратегия на ЕС за горите за 
периода след 2020 г. Тя следва да включва цялостен подход за устойчивото управление 
на горите, който се основава на икономическата, социалната и екологичната 
устойчивост по балансиран начин и гарантира последователност на 
мултифункционалната роля на горите. Стратегията на ЕС за горите следва да бъде 
неразделна и независима част от предстоящия Европейски зелен пакт и да не е 
подчинена на нито една друга секторна стратегия.

Новата стратегия на ЕС за горите следва да включва инструменти, които насърчават 
нейната роля като ефективен инструмент за координация на различните свързани с 
горите политики на ЕС и тяхното прилагане по начин, който отчита цялата верига за 
създаване на стойност в областта на горското стопанство. Тя следва да създаде 
съгласуваност и полезни взаимодействия с други сектори, които оказват влияние върху 
сектора. Стратегията на ЕС за горите следва също така да служи като свързващо звено 
между националните политики на ЕС в областта на горите и да гарантира, че 
експертният опит на сектора на горското стопанство е включен в ранните етапи на 
формулиране на политиките, което ще доведе до съгласувани и последователни 
политики в областта на горите. Освен това ЕС следва активно да оказва влияние върху 
глобалната политическа среда, като предприема действия за спиране на обезлесяването 
в световен мащаб и насърчава не само повторното залесяване и залесяването, но и 
устойчивото управление на горските ресурси.
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Освен това горите, секторът на горското стопанство и биоикономиката имат ключова 
роля за постигане на целите на Европейския зелен пакт и следователно на целите на ЕС 
в областта на климата, енергетиката и околната среда. Постигането на тези цели никога 
няма да бъде възможно без мултифункционални, здрави гори и устойчиво управление 
на горите с жизнеспособни отрасли. Важно е да се предотврати обезлюдяването на 
селските райони и да се привлекат предприятия, които да инвестират в Европа, както и 
да се създадат бизнес екосистеми, които да използват устойчиво наличните местни 
ресурси и предлагат работни места на местното население. В това отношение 
стратегията на ЕС за горите следва да изпълнява ключова роля за гарантиране на 
наличност на суровини за отраслите.

Намаляването на зависимостта на суровините и енергията от изкопаеми горива би 
довело до по-големи възможности, особено в селските райони. Горите не трябва да се 
считат само за поглътители на CO2 и така да се намалява приносът на други сектори за 
свеждане до минимум на техните емисии. Значението на преминаването от общество, 
основаващо се на изкопаеми горива, следва да бъде подчертано.

Смекчаването на последиците от изменението на климата трябва да бъде разгледано 
като важна услуга, която горите и секторът на горското стопанство трябва да 
предложат. Освен това приспособяването към изменението на климата става все по-
важно, за да се гарантират подходящи мерки за предотвратяване на природни 
смущения. Срещу епидемиите от корояд, сушата и горските пожари трябва да се води 
борба и те да бъдат предотвратени.

Екологичните, икономическите и социалните аспекти на горите и управлението на 
горите трябва да бъдат балансирано подпомагани, като същевременно се подсилват 
най-важните общи ползи в областта на климата, произтичащи от горите и от веригата за 
създаване на стойност в областта на горското стопанство, а именно подкрепа за 
улавянето на CO2, съхранение на въглерода в продуктите на основата на дървесина и 
замяна на суровините и енергията от изкопаеми горива. Научноизследователските 
усилия трябва да бъдат засилени по отношение на последните елементи.

Горите и секторът на горското стопанство значително допринасят за развитието на 
местните кръгови биоикономики в ЕС. 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. Навлизането на кръговата биоикономика трябва да се 
насърчава чрез силни политики в областта на научните изследвания и иновациите. 
Всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на 
биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на 
добавена стойност.

Следва да се подчертае значението на устойчивите и здрави горски екосистеми, 
включително фауната и флората, за да се поддържа и подобрява предоставянето на 
множество екосистемни услуги, предоставяни от горите, например биологично 
разнообразие, чист въздух, вода, здрави почви, дървесина и недървесни суровини. 

Освен това защитените зони по „Натура 2000“ предоставят на обществото множество 
екосистемни услуги, включително суровини. Управлението на тези зони обаче изисква 
достатъчно финансови ресурси.

Освен това залесяването и повторното залесяване са подходящи инструменти за 
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подобряване на горското покритие в ЕС, особено в изоставени земи, в близост до 
градските и крайградските райони, както и в планинските райони. Трябва да изтъкнем 
значението на защитните функции на горите, както и активното и устойчиво 
управление на горите в тези области, за да се подобри здравето и устойчивостта на 
екосистемите, както и да се приспособи съставът на видовете към регионалните и 
климатичните условия.

Трябва да се подчертае решаващото значение на общата селскостопанска политика 
(ОСП),  мерките за финансиране на горското стопанство и рамковите програми за 
научни изследвания за поминъка и развитието на биоикономиката в селските райони. 
Земеделските стопани и собствениците на гори са основни действащи лица в селските 
райони. Освен това ролята на горското стопанство, агролесовъдството и промишлените 
отрасли, свързани с горското стопанство, в рамките на Програмата за развитие на 
селските райони на ОСП за периода 2014 – 2020 г. е изключително важна. Трябва да 
насърчаваме неговото признаване в рамките на ОСП за периода 2021 – 2027 г. и в 
изпълнението на Европейския зелен пакт.

Добре финансираните висококачествени научни изследвания, иновации, събиране на 
информация, поддръжка и разработване на бази данни, споделяне на най-добри 
практики и знания са от изключително значение за бъдещето на мултифункционалните 
гори на ЕС и за цялата верига за създаване на стойност, основана на горите, с оглед на 
увеличаващите се изисквания към тях и необходимостта да се отговори на 
многобройните възможности и предизвикателства, пред които е изправено обществото.

Горите предоставят например свързани с отдиха ценности и свързани с горите 
дейности, като например събирането на недървесни горски продукти, например гъби и 
меки плодове. Следва да изтъкнем възможностите за увеличаване на поглъщанията от 
биомаса като предотвратяване на горски пожари и подобряване на биологичното 
разнообразие чрез паша, но също така да отбележим, че пашата на дивите животни 
може да има отрицателно въздействие върху оцеляването на посадъчния материал.

Европейското общество става все по-откъснато от горите и горското стопанство, 
поради което следва да се насърчава устойчивото управление на горите. Като се има 
предвид жизненоважната роля на устойчивото управление на горите за предоставянето 
на многобройните предимства, които те осигуряват на обществото, съществува 
сериозна необходимост от информиране на обществеността относно икономическата, 
социалната и екологичната роля, както и културната и историческата роля на горите и 
тяхното управление като част от нашето природно наследство.

Комисията следва да отреди на държавите членки централна роля чрез Постоянния 
комитет по горите към Комисията при подготовката и изпълнението на стратегията на 
ЕС за горите за периода след 2020 г. и да включи успоредно с това съответните 
заинтересовани страни чрез Групата за граждански диалог по горите и корка. 
Комисията следва също така ежегодно да включва Парламента в изпълнението на 
стратегията на ЕС за горите.

В заключение трябва да кажем, че се нуждаем от амбициозна и силна стратегия на ЕС 
за горите за периода след 2020 г., за да се гарантира координиран и цялостен подход 
към горите, сектора на горското стопанство и многобройните услуги, които те 
предоставят. Горите и секторът на горското стопанство имат потенциал за оказване на 
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все по-голям принос към климата, околната среда, хората и биотехнологична кръгова 
икономика с техните изпреварващи цифрови решения и устойчиви технологии. 
Нуждаем се от дългосрочни инвестиции в устойчиво управление на горите, за да се 
гарантира, че горите продължават да бъдат не само икономически жизнеспособни, но 
също така допринасят значително за постигането на многобройните цели на ЕС, 
включително Европейския зелен пакт и прехода към кръгова биоикономика. 
Привличането на инвестиции в областта на горското стопанство в Европа и 
улесняването на взаимовръзките с други сектори трябва да бъдат взети предвид в 
стратегията на ЕС за горите. Освен това трябва да се посочат ключовата роля и 
потенциалът на материалите на базата на дървесина в сектори като строителството, 
текстилната промишленост, химическата промишленост и опаковките, които заместват 
алтернативите, основани на изкопаеми горива. Освен това се нуждаем от основано на 
факти вземане на решения, що се отнася до политиките на ЕС, свързани с горите.


