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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие 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 ЕС да увеличи инвестициите си за програми за научни изследвания и 
иновации с цел укрепване на устойчиво на изменението на климата селско 
стопанство, устойчиво интензифициране и диверсификация на културите, 
агроекология, агролесовъдство и природосъобразни решения в съответствие с 
Европейския зелен пакт и заключенията в специалния доклад на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата относно изменението 
на климата и земята; подчертава също необходимостта от инвестиции в 
управление на горите от местните общности; настоява, че ЕС следва да се стреми 
към намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите, 
възстановяване на увредените гори и прекратяване на незаконния дърводобив и 
разрастването на земеползването за сметка на горите и естествените екосистеми, 
като същевременно се подобрява поминъкът, повишава се продоволствената 
сигурност и се осигуряват устойчиви социално-икономически възможности за 
увеличаващото се население; отбелязва, че новозасадените гори не могат да 
заменят девствените гори и тяхната способност да премахват и съхраняват 
допълнителни количества въглероден диоксид; подчертава следователно 
значението на опазването на съществуващите гори за преодоляването на двойната 
световна криза, свързана с изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие, както и на първичното и повторното залесяване за повишаване на 
дървесното покритие и възстановяване на почвите с цел постигане на неутралност 
по отношение на климата, както е посочено в целевите стойности на цел за 
устойчиво развитие (ЦУР) 15;

2. подчертава, че мерките за сътрудничество на ЕС следва да са насочени към 
преодоляване на първопричините за обезлесяването, а именно корупцията, 
слабото управление и слабите институции, ограничаването на гражданското 
пространство, липсата на обучен персонал и на определение на горите, свързаните 
с горите престъпления и безнаказаността, както и на нестабилното земевладение, 
като основни причини за незаконния дърводобив, измамите, отклонението от 
данъчно облагане и нарушенията на правата на човека; подчертава, че 
устойчивото планиране на земеползването с оглед на гарантиране на правата на 
земевладение на общностите и коренното население, които зависят от горите, 
следва да бъдат в основата на донорските инициативи и програмите в областта на 
селското и горското стопанство;

3. признава значението на международните рамки, като Доброволните насоки на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) относно отговорното 
управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, за 
предоставянето на правна яснота и международно приети стандарти на добри 
практики за отговорното управление на земевладението; приканва Комисията да 
подкрепи разпространението и използването на Доброволните насоки на 
световно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от 
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ефективен независим мониторинг и прилагане, включително подходящ 
механизъм за уреждане на спорове и механизъм за подаване на жалби, за да се 
осигури спазването на Доброволните насоки;

4. посочва, че увеличаващите се равнища на обезлесяване и увреждане на горите са 
вредни не само за устойчивото горско стопанство и за биологичното 
разнообразие, но оказват неблагоприятно въздействие и върху живота и правата 
на хората, например в контекста на презаселване или на запустяване на земите, 
ако се пренебрегват правата на земевладение или трудовите права;

5. подчертава, че в специалния си доклад относно изменението на климата и земята 
Междуправителственият комитет по изменение на климата изрично подчертава 
решаващата роля на традиционните знания, коренното население и местните 
общности за управлението и опазването на земите и горите по света, както и че за 
борбата с изменението на климата е важно да се гарантират правата на 
земевладение на общностите; припомня, че тези групи, заедно със защитниците 
на правата на човека в областта на околната среда, са все по-често под заплаха, 
като са изправени пред сплашване и нарушения на правата на човека в усилията 
си да защитят своите гори, земя и околна среда;

6. припомня, че коренното население, местните общности, дребните земеделски 
стопани и жените притежават незаменими знания за горите и силно разчитат на 
тях; призовава ЕС да осигури признаването на техните права на земевладение и 
права на човека като въпрос на социална справедливост, в съответствие с 
Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на 
владение на земя, рибарството и горите, Декларацията на ООН за правата на 
коренното население и Конвенция № 169 на Международната организация на 
труда (МОТ), както и ефективното им участие в разработването и изпълнението 
на програми на ЕС за развитие, които оказват въздействие върху тях, и в 
прилагането на мерките за опазване на горите, като се основава на поуките, 
извлечени от програмата за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управление и търговия (FLEGT); призовава освен това ЕС да увеличи 
прозрачността и отговорността на споразуменията за доброволно партньорство;

7. подчертава, че жените от коренното население и жените земеделски стопани 
играят централна роля в опазването на горските екосистеми; отбелязва обаче със 
загриженост липсата на приобщаване и оправомощаване на жените в процеса на 
управление на природните ресурси; счита, че равенството между половете в 
обучението в областта на горското стопанство играе основна роля за устойчивото 
управление на горите и че то следва да бъде отразено в плана за действие на ЕС; 

8. обръща внимание на значението на подкрепата за малките и средните 
предприятия в областта на горското стопанство чрез трансфер на знания и 
предоставяне на техническа и финансова помощ и обучение; 

9. посочва, че ЕС разполага с богат експертен опит в областта на устойчивите 
енергийни доставки и чрез научни изследвания и сътрудничество следва да 
предостави достъп до и да предаде знанията на държавите, които са засегнати в 
най-голяма степен от обезлесяването, с оглед на постигането на целите за 
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устойчиво управление на горите, определени в Програмата до 2030 г.;

10. призовава за силно присъствие на сектора на горското стопанство в бъдещия 
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество и за пълноценно използване на потенциала на Плана за външни 
инвестиции и на регионалните инструменти за смесено финансиране с цел 
привличане на частно финансиране с оглед на устойчиво управление на горите (от 
опазване на съществуващите гори до повторно и първично залесяване), устойчив 
туризъм и агролесовъдство, както и инициативите, предприети от дружествата за 
премахване на свързаните с обезлесяване продукти от техните вериги на доставки, 
с цел постигане на ЦУР; призовава частния сектор да бъде проактивен в борбата 
срещу обезлесяването, присъстващо в неговите вериги на доставки и инвестиции, 
като изпълни незабавно задълженията си за нулево обезлесяване и осигури пълна 
прозрачност по отношение на спазването на поетите от него ангажименти; 
призовава Комисията да осигури ефективното прилагане на Доброволните насоки 
на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, 
рибарството и горите в своя План за външни инвестиции; 

11. подчертава терапевтичната функция на горите във високо урбанизираните 
общества на Европа, както и нарастващото значение на градските гори и 
дърветата в градовете, които са с преки положителни последици за здравето на 
човека и качеството на живот на гражданите; подчертава, че горите допринасят 
също така за социално-икономическото развитие на селските райони в света, 
включително чрез разпределянето на ресурси за най-бедните райони благодарение 
на горската промишленост, недървесните горски продукти и екотуризма;

12. призовава ЕС да укрепи своите стандарти по отношение на задължителното 
оповестяване на информация от страна на дружествата във връзка с 
производството или преработката на стоки, които създават риск за горите, в 
рамките на преразглеждането на Директивата относно оповестяването на 
нефинансова информация1 като част от усилията си за увеличаване на обема на 
устойчивото финансиране;

13. призовава ЕС да обърне специално внимание при сътрудничеството си с 
развиващите се страни на горите в крайбрежните райони, като мангровите гори, 
които са особено силно засегнати от изменението на климата и човешката дейност 
и представляват много добра възможност за създаването и прилагането на 
политики за опазване, адаптиране и смекчаване на последиците; 

14. подчертава, че опазването на биологичното разнообразие и смекчаването на 
последиците от изменението на климата не се подкрепят взаимно автоматично; 
призовава Директивата за енергията от възобновяеми източници2 да бъде 
преразгледана, за да бъде приведена в съответствие с международните 
ангажименти на ЕС съгласно Програмата до 2030 г., Парижкото споразумение и 

1 Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на 
Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за 
многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).
2 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
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Конвенцията за биологичното разнообразие, което следва да включва, наред с 
другото, въвеждане на критерии за социална устойчивост и отчитане на риска от 
заграбване на земи; подчертава за тази цел, че Директивата за енергията от 
възобновяеми източници следва да спазва международните стандарти за правата 
на владение, а именно Конвенция № 169 на МОТ и Доброволните насоки на ФАО 
относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и 
горите;

15. призовава ЕС да продължи да ръководи усилията в световен мащаб за 
разработване и прилагане на стратегии за смекчаване на последиците и 
адаптиране, предназначени да ограничат обезлесяването и деградацията на 
горите, да насърчат възстановяването на горите и да гарантират, че напредъкът, 
постигнат в областта на устойчивото горско стопанство, се запазва в контекста на 
Парижкото споразумение и ЦУР;

16. настоятелно призовава ЕС да обсъжда въпросите, свързани с обезлесяването, 
деградацията на горите и унищожаването на естествените екосистеми, в рамките 
на двустранните и регионалните диалози с държавите партньори, за да ги 
насърчава да включат горите и съответните мерки за управление, като стратегии 
за смекчаване на последиците и за адаптиране, в своите национално определени 
приноси в рамките на Парижкото споразумение, както и в своите национални 
стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие 
съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие, да работят по 
международно обвързващи схеми за опазване на горите и да координират 
действията си с международните инициативи;

17. приветства ангажимента на Комисията за увеличаване на устойчивостта и 
прозрачността на веригите на доставки; припомня, че сами по себе си 
доброволните мерки и схеми за сертифициране са недостатъчни, за да се спре 
обезлесяването; призовава за приемането на законодателна уредба на ЕС, 
основана на задължителна надлежна проверка в рамките на веригите на доставки 
на стоки, които създават риск за горите, въз основа на поуките, извлечени от 
съществуващото законодателство, с цел предотвратяване, преодоляване и 
смекчаване на обезлесяването и нарушенията на правата на човека и за 
интегриране на продуктите на дребните земеделски стопани в устойчиви вериги 
на доставки, като същевременно се обезпечат еднакви условия на конкуренция за 
избягване на загуба на доходи в развиващите се страни и нелоялна конкуренция; 
подчертава, че подобна законодателна уредба следва да се прилага за всички 
стопански субекти по веригата на доставки, да бъде придружена от солиден 
механизъм за прилагане и да включва ефективни, пропорционални и възпиращи 
санкции при неспазване; подчертава необходимостта да се гарантира, че новата 
правна уредба не създава прекомерна административна тежест за малките и 
средните предприятия (МСП); приканва Комисията да насърчава създаването и 
прилагането на подобна нормативна уредба на международно равнище в 
съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; 
изразява убеждение, че стратегията на ЕС за горите следва да насърчава и споделя 
най-добрите практики и резултати в сектора на горите и да подобрява 
сътрудничеството между държавите членки;
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18. насърчава ЕС да оказва помощ за засилване на наблюдението на обезлесяването и 
на незаконните дейности;

19. призовава ЕС да гарантира, че политиките във всички области са съгласувани с 
неговите ангажименти за опазване и възстановяване на горите, като 
същевременно се интегрират целите му в областта на биологичното разнообразие, 
и че глобалните вериги на доставки и финансовите потоци насърчават само 
законното, устойчиво производство, което не е свързано с обезлесяване, и не 
водят до нарушения на правата на човека; припомня значението на стабилните, 
съгласувани и приложими глави за устойчивост в търговските споразумения, 
наред с ефективното изпълнение на многостранните споразумения в областта на 
околната среда и климата; призовава Комисията да направи внимателна оценка на 
въздействието на търговските споразумения върху обезлесяването чрез оценки на 
въздействието върху устойчивостта и други съответни оценки въз основа на 
солидни данни и методологии за оценяване; настоятелно призовава Комисията да 
включи обвързващи и приложими разпоредби за спиране на незаконния 
дърводобив, обезлесяването, деградацията на горите и нарушенията на правата на 
човека и да обезпечи отговорно бизнес поведение, включително чрез разпоредби 
за осигуряване на свободното, предварително и информирано съгласие на 
коренното население и на местните общности и признаването на правата на 
земевладение на зависимите от горите общности и коренно население, както и 
задължителни механизми за надзор на ефективното прилагане на тези разпоредби 
и за правна защита, по-специално чрез осигуряване на достъпен механизъм за 
подаване на жалби; призовава ЕС да предприеме действия във връзка с 
търговията с продукти, които създават риск за горите, чрез нови двустранни 
партньорства с държавите производителки, като се възползва от поуките, 
извлечени от споразуменията за доброволно партньорство за FLEGT, като какаото 
представлява възможност за осъществяване на напредък на ранен етап;

20. призовава за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) с цел справяне с разрастващия 
се проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ чрез 
разработването на планове за действие, насочени към подобряване на 
управлението и опазването на горите, като се вземат предвид причините за 
обезлесяването в рамките на и извън сектора на горите и като се отчита 
значението на тропическия дървен материал за икономиките на държавите от 
АКТБ с гори, произвеждащи дървен материал;

21. призовава Комисията да включи незаконните практики в горското стопанство, 
като определянето на занижени цени на дървения материал при отдаването на 
концесия, събирането на защитени дървета, контрабандата на горски продукти 
през границите, незаконния дърводобив и преработването на горски суровини без 
лиценз, в обхвата на разпоредбите за борба с корупцията, изпълними с 
принудителни средства, в споразуменията за свободна търговия;

22. подчертава връзката между здравето, околната среда и изменението на климата; 
подчертава, че няколко научни изследвания показват взаимовръзките между 
загубата на биологично разнообразие и увеличаването на пандемиите, и по-
специално зоонозите, свързани с обезлесяването и деградацията на естествените 
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местообитания; призовава ЕС, като част от външното измерение на Зеления пакт, 
да увеличи техническата помощ, която предоставя за развиващите се страни, и 
споделяните с тях информация и най-добри практики в областта на устойчивото 
управление на горите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
работят в сътрудничество с международни организации като Световната здравна 
организация (СЗО) и ФАО за предотвратяване на разпространението на здравни 
кризи и пандемии в бъдеще;

23. припомня, че около 2,6 милиарда души в света използват традиционна биомаса, 
основно дървен материал и дървени въглища, за готвене, като три четвърти от тях 
нямат достъп до ефективни печки; призовава ЕС да осигури по-бързо и повече 
подкрепа на третите държави, за да могат те да се съсредоточат върху 
устойчивите и чисти източници на енергия и по този начин да се намали натискът 
от обезлесяването, свързано с използването на дървен материал като гориво; 
насърчава целесъобразните действия за увеличаване на горското покритие и 
другите залесени земи; призовава Комисията да предприеме мерки по отношение 
на компромисите, произтичащи от нарастващото търсене на дървесина за 
суровини, енергия и в биоикономиката, чрез разработване на критерии на ЕС за 
устойчиво управление на горите с конкретни показатели и прагове и чрез 
насърчаване на опазването на съществуващите гори като ефективно решение за 
справяне с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие;

24. изтъква, че стратегията на Комисията в областта на биоикономиката, която се 
основава в голяма степен на използването на биомаса, поставя нови 
предизвикателства пред опазването и възстановяването на горите; подчертава, че 
нарастващото използване на дървесина за биогорива и биоенергия създава натиск 
за световните гори, и изразява загриженост, че все по-голямото търсене на 
биоенергийни продукти, ако не се наблюдава надлежно, може да доведе до 
неустойчиви практики; отново заявява, че политиката на ЕС в областта на 
биоенергията следва да отговаря на строги екологични и социални критерии, и 
подчертава необходимостта от въвеждане на по-строги критерии за горската 
биомаса с цел предотвратяване на обезлесяването в чужбина; по тази причина 
настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да осигуряват 
съгласуваност между политиките в съответствие с принципа на съгласуваност на 
политиките за развитие, посочен в член 208 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС);

25. посочва, че горите допринасят значително за световната продоволствена 
сигурност, поминъка и изхранването в развиващите се страни и че те са важен 
източник на доходи за местните общности; припомня, че напредъкът към 
устойчиво селско стопанство, продоволствена сигурност и устойчиво управление 
на горите следва да бъде осъществен едновременно в качеството им на основни 
елементи на Програмата до 2030 г.;

26. припомня, че приблизително 80% от обезлесяването в световен мащаб се дължи 
на разрастването на земите, използвани в селското стопанство, което се утежнява 
и от други законни дейности за алтернативно земеползване, по-специално 
отглеждането на едър рогат добитък, минното дело и сондажните дейности, и че 
потреблението в ЕС представлява около 10% от световния дял на обезлесяването 
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поради силната му зависимост от внос на протеинови фуражи и селскостопански 
стоки като палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дървен материал и каучук; 
призовава за въвеждане на по-строги критерии за устойчивост при вноса на 
фуражи, с цел да се гарантира, че отглеждането на протеинови растения в трети 
държави става по устойчив начин, който не уврежда околната среда или 
социалните структури; призовава Комисията да разгледа проблема с 
обезлесяването и деградацията на горите, свързани с голям брой продукти от 
животински произход като месо, млечни продукти и яйца, и да намали 
потреблението в ЕС на стоки, които създават риск за горите;

27. изисква Комисията и държавите членки да поддържат своя ангажимент за борба 
с незаконния дърводобив и с търговията с незаконен дървен материал и стоки, 
които създават риск за горите; призовава ЕС да обезпечи проследимостта на 
дървения материал и на изделията от дървен материал по цялата верига на 
доставки и да включи свързаната с горите дипломация в своята политика в 
областта на климата с цел насърчаване на държавите, които преработват и/или 
внасят значителни количества тропически дървен материал, да приемат 
ефективно законодателство за забрана на вноса на незаконно добит дървен 
материал;

28. призовава Комисията да разшири използването на сателитната система в 
рамките на „Коперник“ REDD+ в подкрепа на наблюдението на риска за горите 
и обезлесяването в световен мащаб, в сътрудничество с развиващите се страни, и 
да засили усилията за предотвратяване на пожарите в природата и за 
повишаване на готовността във връзка с тях, като си сътрудничи с развиващите 
се страни по отношение на инструментите за ранно предупреждение, 
устойчивостта при бедствия, мерките за намаляване на риска, иновациите, 
цифровизацията и трансфера на знания; в този контекст призовава Комисията да 
работи с частния сектор и други участници в областта на развитието, за да прави 
оценка на новите решения за финансиране и застраховане по отношение на 
риска от бедствия, засягащи горите.
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