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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. подчертава, че политиката в областта на горите е преди всичко национална 
компетентност, но признава, че много политики на Съюза оказват въздействие 
върху горите; призовава Съюза да приеме незабавно законодателен акт, който да 
изисква от дружествата да извършват задължителна надлежна проверка в рамките 
на цялата си верига на доставки, за да се гарантира, че създаващите риск за горите 
стоки, пускани на пазара на Съюза, са устойчиви, с отказ от обезлесяване, не 
влошават състоянието на горите или екосистемите с богато биологично 
разнообразие и спазват задълженията в областта на правата на човека, в 
съответствие с международните трудови и екологични стандарти и други 
международни задължения, включително правата на коренното население и 
местните общности, и Насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорно 
бизнес поведение; подчертава, че това законодателство следва да следва 
междустоковия подход, да се прилага за всички икономически участници във 
веригата на доставки, включително финансовите участници нагоре и надолу по 
веригата, да предоставя достъп до правосъдие за жертвите, да бъде придружено от 
солиден механизъм за докладване, оповестяване и правоприлагане, включително 
ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване, и следва да се 
основава на поуките, извлечени от действащото законодателство, като например 
относно полезните изкопаеми от зони на конфликт, регулирането на дървения 
материал, нерегулирания и недекларирания риболов, като всички те включват 
задължителни изисквания за надлежна проверка; 

2. приканва Комисията да насърчава подобна нормативна уредба на международно 
равнище; за тази цел подчертава значението на междусекторната координация и на 
създаването на партньорства, в тясно сътрудничество с държавите производителки 
и държавите потребителки, за всеобхватно справяне с обезлесяването и 
деградацията на горите, по-специално в ключови международни форуми, което 
предполага например насърчаването на общо разбиране за устойчиви вериги на 
доставки, с отказ от обезлесяване, и прозрачни вериги за създаване на стойност въз 
основа на надеждна методология, която да се споделя от държавите партньори; 

3. подчертава също така, че новата регулаторна рамка не следва да води до нелоялна 
конкуренция или до прекомерна административна тежест за МСП, и призовава за 
оказване на подкрепа на развиващите се страни за адаптиране към предлаганата 
нова регулаторна рамка, по-специално по отношение на диверсификацията на 
доходите; изтъква, че е важно да се приемат съпътстващи мерки за компенсиране 
на евентуални загуби на доходи от страна на МСП и да се подпомогнат 
развиващите се страни да се приспособят към новата правна рамка;

4 призовава настоятелно Съюза да поеме водеща роля и да предприеме решителни 
действия, тъй като световните темпове на обезлесяването продължиха да се 
влошават през последните години въпреки увеличаването на броя на 
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международните инициативи; подчертава, че разпространението на инициативи с 
отказ от обезлесяване от страна на частния сектор води до създаване на импулс за 
полезни взаимодействия на политиките; настоява обаче, че въвеждането на схеми 
за етикетиране и сертифициране на продукти, произведени с отказ от обезлесяване, 
не е достатъчно, особено в контекста на кризата в областта на климата и 
биологичното разнообразие, и че са необходими допълнителни насоки, за да се 
осигури информация за разработването, прилагането и наблюдението на такива 
инициативи, свързани с веригата на доставки, с цел намаляване на обезлесяването 
от частни инициативи; 

5. призовава частния сектор да изпълни незабавно своите ангажименти за нулево 
обезлесяване, като същевременно гарантира пълна прозрачност относно 
спазването на тези ангажименти; за тази цел подчертава необходимостта от 
засилване на изискванията за доброволното сертифициране по отношение на 
социалните и екологичните критерии, по-специално чрез насърчаване на достъпа 
на малките производители до сертифициране, улесняване на използването на 
независими одити, укрепване на процедурите за обжалване, тяхната прозрачност и 
уреждането на спорове, приемане на критерии за висока консервационна стойност 
и за високи въглеродни запаси, гарантиране на преобразуването на екосистеми и 
липсата на засаждане върху торфища и гарантиране, че се спазват обичайните 
права на земевладение, и призовава Комисията да си сътрудничи тясно с частния 
сектор в обмена на най-добри практики, както и за хармонизиране на данните; 

6. в по-широк смисъл призовава Комисията да насърчава укрепването на 
стандартите и схемите за сертифициране, които спомагат за установяването и 
насърчаването на стоки, произведени с отказ от обезлесяване, в трети държави; 
настоява, че е важно да се засили сътрудничеството с държавите производителки 
чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики, както и да се 
определят съвместни дейности за осигуряване на информация за развитието на 
политиките въз основа на задълбочено разбиране на въздействието на 
обезлесяването и деградацията на горите, прозрачни вериги на доставки и 
ефективни механизми за наблюдение;

7. призовава секторът на горското стопанство да бъде със силно присъствие в 
бъдещия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество (ИССРМС) и да бъде използван пълноценно потенциалът на 
Плана за външни инвестиции и на регионалните инструменти за смесено 
финансиране с цел привличане на частно финансиране за устойчиво управление 
на горите; призовава за засилване на стандартите и схемите за сертифициране, 
които вече съществуват, вместо да се въвеждат нови, и подчертава, че тези 
стандарти и схеми за сертифициране трябва да са в съответствие с правилата на 
СТО;

8. призовава Съюза да укрепи своите стандарти по отношение на задължителното 
оповестяване на информация от страна на предприятията, свързани с 
производството или преработката на стоки, които създават риск за горите, 
призовава за изпълнение на стратегията за биоикономиката; отчита положителния 
принос в икономически, социален и екологичен аспект на свързаната със сектора 
на горското стопанство промишленост и призовава за допълнителни инвестиции в 
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изследвания, иновации и напредък в сферата на технологиите;

9. приветства предложението на Комисията за по-нататъшно интегриране на 
разпоредби, свързани с обезлесяването, в рамките на екомаркировката на ЕС, 
екологосъобразните обществени поръчки и други инициативи в контекста на 
кръговата икономика; призовава Комисията да представи инициативи в това 
отношение;

10. по-специално призовава Комисията да предприеме инициативи за забрана на 
публичната покупка на вносни продукти, които водят до обезлесяване, в рамките 
на многостранното Споразумение за държавните поръчки (СДП) на Световната 
търговска организация и Директива 2014/24 на Европейския парламент и на 
Съвета1;

11. отбелязва, че по-голям достъп до митническите данни за вноса в Съюза би 
увеличил прозрачността и отчетността на глобалната верига за създаване на 
стойност; призовава Комисията да установи митническо партньорство в рамките 
на Съюза, като същевременно разшири изискванията за митническите данни, по-
специално чрез включване на износителя и производителя като задължителни 
митнически данни, като по този начин се повишат прозрачността и 
проследимостта на световните вериги за създаване на стойност;

12. припомня, че нарастващото търсене в Съюза на дървен материал за материали, 
енергия и биоикономика увеличава рисковете от свързаното с вноса обезлесяване, 
заграбването на земи, принудителното разселване и нарушаването на правата на 
коренното население; призовава за прекратяване на незаконната сеч и за 
проследимост на дървения материал и изделията от дървен материал по цялата 
верига на доставки; 

13. изтъква необходимостта да се гарантира ефективно признаване и зачитане на 
правата на обичайна собственост върху земята на зависимите от горите общности 
и на коренното население като въпрос на социална справедливост в съответствие 
с  Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на 
владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната 
продоволствена сигурност, Декларацията на ООН за правата на коренното 
население и Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ); 
приканва Комисията да подкрепи разпространението, използването и 
изпълнението на Доброволните насоки на световно, регионално и национално 
равнище, също и чрез Плана за външни инвестиции;

14. отбелязва, че на зрелите гори следва да се обърне вниманието, което заслужават, 
тъй като те допринасят за знанието и здравето, които не следва да бъдат отказвани 
на бъдещите поколения; изразява своята загриженост относно загубата на 
биологично разнообразие в няколко части на света поради изменението на 
климата, особено в развиващите се страни, и припомня, че предотвратяването на 

1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 
за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., 
стр. 65). 
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загубата на биологично разнообразие също следва да бъде приоритет за Съюза;

15. подчертава, че политиката на Съюза в областта на биоенергията следва да 
отговаря на строги социални и екологични критерии;

16. изразява съжаление, че политиките, насочени към опазване на биологичното 
разнообразие и смекчаване на последиците от изменението на климата, не се 
подкрепят взаимно автоматично; изразява особена загриженост относно 
въздействието върху околната среда на нарастващия внос на биомаса, който, ако не 
бъде надлежно наблюдаван, може да води до неустойчиви практики, които да 
задействат обезлесяване в чужбина; в частност настоятелно призовава Комисията 
и държавите членки да вземат изцяло предвид въздействието, което по-голямото 
използване на биогорива и биомаса би могло да оказва върху обезлесяването; 

17 в по-широк план призовава за изчерпателна оценка на въздействието върху 
околната среда на увеличаващия се внос на биомаса и призовава за 
преразглеждане на Директива № 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета2, за да бъде тя в съответствие с международните ангажименти на Съюза 
във връзка с Програмата до 2030 г., Парижкото споразумение и Конвенцията за 
биологичното разнообразие, което включва, наред с другото, приемането на 
критерии за социална устойчивост, като се вземат предвид рисковете от 
заграбването на земя, в съответствие с международните права за поземлена 
собственост, по-специално Конвенция № 169 на МОТ и Доброволните насоки на 
ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, 
рибарството и горите и принципите на Комитета по световната продоволствена 
сигурност за отговорни инвестиции в селскостопанските и продоволствените 
системи;

18. призовава Съюза да спазва принципа на съгласуваност на политиките за развитие, 
както е определен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и да гарантира последователност между политиките в областта на 
развитието, външните отношения, търговията, селското стопанство, енергетиката, 
изследванията и иновациите, климата и биологичното разнообразие; по-специално 
настоятелно призовава Съюза да инвестира повече в програми за насърчаване на 
по-издръжливи на климата, по-устойчиви и по-екстензивни земеделски практики, 
както и за устойчива диверсификация, агроекология и агролесовъдство, като по 
този начин се обърне тенденцията горите да бъдат разчиствани, за да има повече 
земя на разположение, в съответствие с целите на Европейския зелен пакт;  

19. призовава Съюза да подкрепи държавите партньори в разработването на 
устойчиво управление на горите (УУГ) и стратегии, основани на научни 
доказателства, които са от ключово значение за намаляване на обезлесяването и 
деградацията на горите; подчертава следователно значението на опазването на 
съществуващите гори като ефективно решение за преодоляването на двойната 

2 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и 
впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 16). 
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световна криза, свързана с изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие, докато първичното и повторното залесяване следва също да 
допринасят за възстановяване на увредените екосистеми, за регенериране на 
почвите с цел избягване на ерозията и загубата на хранителни вещества и 
увеличаване на дървесното покритие с цел постигане на неутралност по 
отношение на климата, както е посочено в целевите стойности на цел за 
устойчиво развитие (ЦУР) 15; призовава също така Съюза да предостави 
подкрепа на трети държави с цел преминаване към възобновяеми енергийни 
източници, които да не се основават на дървения материал, като по този начин се 
намали натискът върху горите, свързан с използването на дървен материал за 
горене;

20. подчертава, че мерките на Съюза следва да се съсредоточат също така върху 
свеждането до минимум на въздействието на спазващите закона дърводобивни 
операции, които са разрешени в контекста на алтернативно земеползване, по-
специално отглеждането на едър рогат добитък, минното дело и сондажните 
дейности, които представляват основните причини за обезлесяването, 
влошаването на състоянието на екосистемите, както и унищожаването на 
местообитанията, наред с интензивното земеделие;

21. изтъква, че приблизително 80% от обезлесяването в световен мащаб се дължи на 
разрастването на земите, използвани в селското стопанство, и се утежнява от 
законен и незаконен дърводобив за горене и износ; подчертава, че земеделският 
модел на Съюза зависи от вноса на големи количества протеинови фуражи, чието 
отглеждане в чужбина често представлява един от двигателите на обезлесяването 
и унищожаването на тропическите гори;  

22. призовава за въвеждане на критерии за устойчивост по отношение на вноса на 
фуражи с цел насърчаване на трети държави да отглеждат протеинови култури по 
устойчив начин, който да не вреди на околната среда или обществото и да не води 
до масово обезлесяване; призовава Съюза, като крайна мярка, поетапно да спре 
вноса на соя от трети държави, които не желаят да приемат такива критерии за 
устойчивост; 

23. отново заявява, че търговската политика на Съюза следва да бъде в съответствие с 
и да допринася за неговите международни ангажименти в областта на околната 
среда; във връзка с това подчертава, че Парижкото споразумение следва да бъде 
съществен елемент от търговските споразумения на Съюза; съответно призовава 
Комисията да включи амбициозни разпоредби за опазване на горите и 
биологичното разнообразие във всички споразумения на Съюза за търговия и 
инвестиции, включващи стабилни, съгласувани и приложими глави за 
устойчивост, които да включват, наред с другото, референтни показатели за 
устойчивост за селскостопанските стоки, разпоредби, които да гарантират, че е 
получено свободното, предварително и информирано съгласие на коренното 
население и местните общности, и да се гарантира признаването на правата на 
владение на земя на зависимите от горите общности и на коренното население; 
подчертава, че тези разпоредби следва да бъдат обвързващи и да подлежат на 
изпълнение чрез ефективен механизъм за наблюдение, който да дава възможност 
на хората да търсят правна защита, по-специално чрез осигуряване на достъпни 
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механизми за подаване на жалби и системи за оценка, за да се гарантира 
отчетност и прозрачност; призовава Комисията да извърши внимателна оценка на 
въздействието на търговските споразумения върху обезлесяването чрез оценки на 
въздействието върху устойчивостта и други съответни оценки, включително на 
състоянието на горите, естествените екосистеми и правата на човека, въз основа 
на солидни данни и методологии за оценяване;

24. призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и АКТБ с цел справяне с 
нарастващия проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ 
чрез разработването на планове за действие, насочени към подобряване на 
управлението и опазването на горите и създаването на системи за наблюдение; 
призовава Съюза да гарантира включването на обезлесяването в политическите 
диалози на държавно равнище и да помогне на държавите партньори да 
разработят и прилагат национални рамки относно горите и устойчивите вериги на 
доставки, като същевременно подкрепят ефективното изпълнение на национално 
определените приноси (НОП) на държавите партньори съгласно Парижкото 
споразумение;

25. настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничеството с държавите 
производителки и държавите потребителки, както и с предприятията и 
гражданското общество, като разработи насоки, включително оценка въз основа 
на определени критерии, за да се демонстрира надеждността и солидността на 
различните стандарти и схеми, насочени към идентифициране и насърчаване на 
продукти, произведени с отказ от обезлесяване;

26. подчертава, че изменението на климата, обезлесяването, унищожаването на 
местообитанията и загубата на биологично разнообразие значително увеличават 
риска от предаване на зоонози от животни на хора, какъвто беше случаят с 
COVID-19;

27. счита, че повишаването на осведомеността на потребителите относно отпечатъка 
на потреблението насърчава промяната в поведението и избора на устойчиви 
продукти и продукти, произведени с отказ от обезлесяване.
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