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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. Отбелязва, че на обезлесяването и деградацията на горите са втората основна 

причина за глобалното затопляне и са отговорни за около 15% от емисиите на 

парникови газове в световен мащаб1; подчертава значението на предприемането 

на правилни подходи на политиката за цялостното и устойчиво управление на 

горите с цел осигуряване на ползи от горите, свързани с функцията им за 

съхранение на въглерод и извън нея; 

2. припомня, че Парижкото споразумение изисква всички страни да вземат участие в 

запазването и увеличаването на поглътителната способност, включително на 

горите; 

3. отбелязва, че спирането на обезлесяването и влошаването на състоянието на 

горите, както и даването на възможност за тяхното възстановяване, ще осигури 

най-малко 30 % от всички действия за смекчаване, необходими за ограничаване 

на глобалното затопляне до 1,5°C2; 

4. отбелязва, че обезлесяването допринася за 11 процента от глобалните 

антропогенни емисии на парникови газове, което е повече от всички леки 

автомобили взети заедно; 

5. потвърждава целесъобразността на вида на управлението на горите за 

въглеродния баланс в тропическия пояс, както се подчертава в последните 

публикации3, в които беше показано, че по-леките форми на влошаване на 

състоянието на горите, а не само масово обезлесяване, както беше установено при 

предишните проучвания, изглежда представляват огромен източник на 

въглеродни емисии, възлизащи на над половината от емисиите. 

6. отбелязва, че повторното залесяване, възстановяването на съществуващите 

увредени гори и увеличаването на залесяването върху селскостопанския 

ландшафт чрез агролесовъдство са единствените налични източници на 

отрицателни емисии със значителен потенциал да допринесат за постигане на 

целите на Парижкото споразумение; 

7. признава, че престъпленията спрямо горите, като например незаконният 

дърводобив, бяха изчислени4 на стойност 50–152 милиарда щатски долара през 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. и Herold M., „ Защо запазването на тропическите гори е важно и спешно необходимо за 

поддържането на стабилен климат“ (ноември 2014 г.), работен документ № 385, Център за световно 

развитие. McKinsey & Company, „Път към нисковъглеродна икономика“, 2009 г. McKinsey & Company, 

„Път към нисковъглеродна икономика: версия 2 на кривата на пределните разходи за намаляване на 

емисиите на парникови газове в световен мащаб“ (2013 г.). 
3 Baccini, A. и др., „Тропическите гори са източник на нетни въглеродни емисии въз основа на надземни  

измервания на натрупването и загубата“ (2017 г.). 
4 UNEP, „Доклад за увеличаването на екологичните престъпления“ (2016 г.). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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2016 г. спрямо 30 – 100 милиарда долара през 2014 г. и се нареждат на първо 

място по приходи измежду всички екологични престъпления в световен мащаб; 

отбелязва, че престъпленията спрямо горите играят значителна роля във 

финансирането на организираната престъпност и че причиняват значително 

отслабване на правителствата, държавите и местните общности, дължащо се на 

несъбраните приходи. 

8. припомня инициативата „Предизвикателството от Бон“1, чиято цел е 

възстановяването на 350 милиона хектара увредена и обезлесена земя до 2030 г., 

което може да доведе до генериране на нетна печалба от около 170 милиарда 

щатски долара годишно от защита на речни басейни, до подобряване на добивите 

от култури и горски продукти, както и до поглъщане на до 1,7 гигатона 

еквивалент на въглероден двуокис годишно; 

9. отбелязва, че горите са не само важен източник на дървен материал, храна и 

дървесни влакна, но също и дом за 80 % от световното биологично разнообразие 

на сушата, представляват основен доставчик на различни екосистемни услуги и 

играят важна роля в глобалния въглероден цикъл; 

10. подчертава, че вторичните гори, които се възстановяват до голяма степен чрез 

естествени процеси сред значителни смущения, причинени от човека, или 

естествени смущения на първичните гори, осигуряват също така, наред с 

първичните гори, важни екосистемни услуги, препитание за местното население, 

както и дървен материал; счита, че, тъй като оцеляването на горите е застрашено 

и от незаконния дърводобив, всяко действие, свързано с прозрачността и 

отчетността на управлението на горите, следва да е насочено също и към 

вторичните, а не само към първичните гори; 

11. отбелязва безспорния факт, че превръщането на тропическите гори в 

обработваеми площи, насаждения и земя за друго ползване води до значителна 

загуба на видове и по-конкретно на характерните горските видове; 

12. призовава Комисията да изпълнява международните ангажименти на ЕС, наред с 

другото, тези, поети в рамките на 21-вата сесия на Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), Форума на ООН 

по горите (UNFF), Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (UNCBD), 

Нюйоркската декларация за горите и Целта за устойчиво развитие № 15,2, чиято 

цел е „насърчаване на прилагането на устойчиво управление на всички видове 

гори, спиране на обезлесяването, възстановяване на увредените гори и значително 

увеличаване на залесяването и повторното залесяване в световен мащаб до 

2020 г.“; 

13. припомня по-специално, че Съюзът е поел ангажимент към целите от Аичи на 

Конвенцията за биологичното разнообразие, където се изисква запазване на 17 % 

от всички местообитания, възстановяване на 15 % от увредените екосистеми и 

свеждане до нула на загубата на гори или поне до намаляването ѝ наполовина до 

2020 г.; 

                                                 
1 Вж. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
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14. припомня по-конкретно колективния ангажимент на Съюза по Нюйоркската 

декларация за горите да се възстановят 150 милиона хектара увреден ландшафт и 

гори до 2020 г., а след това да се повиши в значителна степен процентът на 

глобалното възстановяване, което да доведе до възстановяване на най-малко 

200 милиона хектара до 2030 г.; 

15. приветства публикуването на дългоочакваното проучване на осъществимостта 

относно възможностите за ускоряване на дейностите от страна на ЕС за борба с 

обезлесяването1, възложено от Генерална дирекция „Околна среда“ на 

Европейската комисия; отбелязва, че това проучване се съсредоточава основно 

върху седем продукта, които създават риск за горите, а именно палмово масло, 

соя, каучук, говеждо месо, царевица, какао и кафе, и признава, че „ЕС очевидно е 

част от проблема на глобалното обезлесяване“; 

16. съзнава напълно комплексния характер на проблема с обезлесяването и 

подчертава, че е важно да бъде разработено глобално решение, основано на 

колективната отговорност от страна на множество участници; решително 

препоръчва този принцип за всички участници в неговата верига на доставки, 

включително ЕС и други международни организации, държавите членки, 

финансовите институции, правителствата на държавите производителки, 

местното население и общности, националните и многонационалните 

предприятия, асоциациите на потребителите и НПО; освен това изразява 

убеждение, че всички тези участници трябва непременно да изпълняват някаква 

роля, като координират усилията си с цел разрешаване на многото сериозни 

проблеми, свързани с обезлесяването; 

17. приветства факта, че основните участници от частния сектор (които често са от 

ЕС) поеха ангажимента да премахнат обезлесяването от своите вериги на 

доставки и инвестиции; освен това отбелязва, че ЕС трябва да отговори на 

предизвикателството и да повиши усилията на частния сектор чрез политики и 

подходящи мерки, като създаде общи базови изисквания за всички дружества и 

осигури равнопоставеност; счита, че това ще насърчи изпълнението на 

обещанията, ще създаде доверие и ще направи дружествата по-отговорни към 

поетите ангажименти; 

18. отбелязва началото на публичните консултации относно обхвата на продуктите в 

Регламента относно дървения материал; счита, че съдържащата се във въпросника 

възможност за избор за намаляването на обхвата, който да бъде обхванат от 

регламента, не е обоснована поради факта, че незаконната търговия процъфтява в 

рамките на настоящия обхват на регламента; освен това отбелязва позицията на 

Европейската конфедерация на дървопреработвателите относно разширяването на 

обхвата на Регламента относно дървения материал, така че той да обхваща всички 

продукти от дървесина; 

19. отбелязва, че в прегледа на Регламента на ЕС относно дървения материал през 

2016 г. (SWD(2016)0034) не е било възможно да се прецени дали санкциите, 

предвидени от държавите членки, са ефективни, пропорционални и възпиращи, 

тъй като броят на наложените санкции до момента е много малък; поставя под 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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въпрос прилагането от страна на някои държави членки на критерия „национални 

икономически условия“ за определени санкции, като се има предвид 

международният аспект на престъпността и факта, че то се класира на първо 

място в областта на престъпленията срещу околната среда в света; 

20. отбелязва, че беше установено, че разрешителните за износ по линия на Плана за 

действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, 

управление и търговия (FLEGT) позволяват смесването на незаконно добита 

дървесина със законен дървен материал и така потенциално този материал да бъде 

изнесен за ЕС като съответстващ на Регламента на ЕС относно дървения 

материал1; 

21. призовава Комисията да актуализира насоките за прилагането на Регламента на 

ЕС относно дървения материал, за да се включи дървеният материал от зони на 

конфликт и да се отправи препоръка за предприемане на по-задълбочени мерки за 

намаляване на риска с цел укрепване на прилагането, включително изискване за 

разширена надлежна проверка от операторите, извършващи внос от конфликтни 

или високорискови райони, както и за въвеждане на условия срещу подкупването 

в договорите с доставчиците, прилагане на разпоредбите за борба с корупцията, 

заверка на финансовите отчети и извършване на одити, свързани с борбата с 

корупцията; 

22. призовава Комисията и държавите членки  да прилагат изцяло и да налагат 

спазването на Регламента на ЕС относно дървения материал, а Регламентът на ЕС 

относно дървения материал да обхваща всички продукти, които са или може да 

бъдат изработени от дърво, които съдържат или могат да съдържат дървесина; 

подчертава изискването за извършване на подходящи и ефективни проверки, в 

т.ч. на сложни вериги на доставка и на вноса от преработващи държави, и 

призовава за строги и възпиращи санкции за всички икономически субекти, като 

се има предвид, че това е международна престъпност, която генерира най-

големите приходи сред престъпленията срещу околната среда; 

23. отбелязва съществуването на модели на общностно горско стопанство/колективно 

обичайно земевладение, което може да носи редица ползи2, включително 

увеличаване на горската територия и на наличните водни ресурси, намаляване на 

незаконния дърводобив чрез установяване на ясни правила относно достъпа до 

дървен материал, както и на силна система за мониторинг на горите; предлага да 

се провеждат повече научни изследвания и да се предоставя подкрепа с цел 

подпомагане на разработването на правни рамки за общностно горско стопанство; 

24. подчертава, че правата на земевладение на населението, гарантирани например от 

                                                 
1 В доклада относно допускането на престъпления за 2014 г. на Агенцията за разследвания в областта на 

околната среда и Индонезийската мрежа за мониторинг на горите (Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan/JPIK) беше установено, че някои лицензирани по TLAS дружества участват в „изпиране на 

дървен материал“, като смесват незаконно добита дървесина със законен дървен материал. Днес тази 

дървесина може потенциално да бъде изнесена за ЕС като лицензирана по FLEGT дървен материал. 

Налично на http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, 

primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
2 Пример от Непал, представен от ClientEarth, на адрес:  https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-

from-community-forests-in-nepal/ 
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дадена конституция, не винаги се прилагат на практика1, както и че поради това 

ЕС следва да извършва активен скрининг, за да се гарантира спазването на 

правата на земевладение, за целите на споразуменията за доброволно 

партньорство (СДП) и отделните случаи на финансиране за развитие от страна на 

ЕС; 

25. припомня, че докладът на Комисията относно функционирането на Директивата 

за прозрачността 2013/50/ЕС, която въвежда изискване за оповестяване на 

плащанията, извършвани към правителства от котирани и от големи некотирани 

дружества с дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени 

(естествени и полуестествени) гори, следва да бъде представен до 27 ноември 

2018 г. на Европейския парламент и на Съвета; освен това отбелязва, че този 

доклад следва да бъде придружен от законодателно предложение; с оглед на 

евентуалното преразглеждане призовава Комисията да обмисли разширяване на 

задължението и за други стопански сектори, засягащи горите, както и за гори, 

различни от девствените гори; 

26. призовава ЕС да поддържа своя ангажимент да активизира продължаващите 

преговори относно СДП и FLEGT; подчертава необходимостта да се гарантира, че 

концесиите за дърводобив, предоставени чрез корупция или по незаконен начин, 

не се превръщат в легитимни чрез споразумения или законодателство, както и че 

тези споразумения са в съответствие с международното право и задълженията във 

връзка с опазването на околната среда и на биологичното разнообразие, правата 

на човека и устойчивото развитие, както и че те водят до адекватни мерки за 

опазване и устойчиво управление на горите, включително правна защита на 

правата на местните общности и коренното население, като се признава 

изконното им право на земевладение, и че също така водят до разглеждане и 

разрешаване на проблемите, свързани с търговията с продукти от дървен 

материал в световен мащаб, като например дървен материал от зони на конфликт 

и дървен материал от гори, превърнати в земи с друго предназначение; 

27. призовава Комисията и държавите членки да координират политиките за 

предоставяне на безвъзмездна помощ и да гарантират, че финансирането за 

развитие чрез тези политики няма да се използва, за да се подпомага 

разширяването на дърводобива в непокътнатите тропически гори в индустриални 

размери; призовава за спиране на финансирането на всеки проект, за който има 

обосновани твърдения за такава дърводобивна дейност, докато твърденията не 

бъдат отхвърлени или докато не бъдат приложени корективни мерки; 

28. призовава ЕС да подкрепя инициативи на богати на гори развиващи се държави, 

насочени към компенсиране на неограниченото разрастване на селскостопански 

практики и миннодобивни дейности, които оказват неблагоприятно въздействие 

върху управлението на горите и поминъка и културната цялост на коренното 

население и водят до пагубни последствия за социалната стабилност и 

                                                 
1 Един неотдавнашен случай (проект WaTER, финансиран от DG DEVCO) включва нарушаване на 

правата на земевладение на коренното население окиеки и сенгвери в Кения въпреки признатото им 

право на земевладение в Конституцията, по-специално в член 63, параграф 2, буква г) и в Акта на 

Общността за земята от 2016 г. 
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независимостта на земеделските производители на храни; 

29. отбелязва, че процесът по линия на FLEGT следва да работи за справяне с 

първопричините за обезлесяването в държавите производителки, които включват 

нестабилно земевладение, слабо правоприлагане и лошо управление; 

30. призовава ЕС, в диалога, които води с богатите на гори развиващи се държави, да 

повдигне въпроса за необходимостта от въвеждане на подходящи схеми за 

компенсиране и програми за местните общности, които са били принудително 

разселени и лишени от достъп до обичайните им земи и ресурси, както и във 

всички случаи, когато не е било получено тяхното свободно и информирано 

съгласие; 

31. призовава ЕС да разработи, като допълващ елемент към СДП, съответното 

законодателство относно споразуменията за доброволно партньорство по примера 

на Регламента на ЕС относно дървения материал, който включва както 

дружествата, така и финансовите институции, както и да преразгледа 

функционирането на практика на съществуващите споразумения за доброволно 

партньорство, като се гарантира, че съвместната оценка на системата на 

държавата за осигуряване на законността на дървения материал функционира 

съгласно посоченото в СДП и че „изпирането“ на дървен материал може да бъде 

изключено; със загриженост отбелязва, че въпреки че ЕС – в рамките на своите 

правомощия – има нормативна уредба за веригите за доставка на дървен 

материал, риба и полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони, той все още 

няма уредба за веригите за доставка на селскостопански стоки, които създават 

риск за горите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да повишат 

своите усилия за прилагане на Регламента за дървения материал, за да може по-

добре да се определи неговата ефективност; 

32. призовава Комисията и държавите членки да разработят процес за справяне с 

избухването на конфликт в дадена партньорска държава по споразуменията за 

доброволно партньорство, включително да определят независим екип, който да 

извърши оценка на риска, свързан с дървения материал от зоните на конфликт, и 

на необходимостта от прекратяване на СДП през всички етапи на преговорите, 

когато е налице доказателство, че приходите от търговията с дървен материал се 

използват за финансиране на конфликта; 

33. призовава Комисията да гарантира съгласуваността на и да стимулира 

взаимодействието между общата селскостопанска политика (ОСП) и други 

политики на ЕС, и да гарантира, че те се осъществяват по начин, съвместим с 

програмите за борба с обезлесяването в развиващите се страни, включително 

REDD+; призовава Комисията да гарантира, че вносът на продукти, чието 

производство създава риск за горите, няма да получава каквато и да била пряка 

или непряка подкрепа в бъдещата политика на ЕС в областта на храните и на 

селското стопанство; призовава Комисията да насърчава, когато е възможно, 

увеличаване на практикуването на агролесовъдство и повторно залесяване; 

призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че екологичните 

проблеми, свързани с обезлесяването, се решават също така и в контекста на 

целите, определени в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., 
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които следва да бъдат неразделна част от външната дейност на Съюза в тази 

област; 

34. счита, че картографирането, включително посредством сателитни и 

геопространствени технологии, е от съществено значение за гарантиране на 

прозрачност и отчетност в управлението на горите и за въвеждане на 

целенасочени стратегии за залесяване и повторно залесяване, както и за 

създаването на екологични коридори; във връзка с това призовава Комисията и 

държавите членки да предоставят техническа и финансова помощ на богатите на 

гори развиващи се държави с цел да подкрепят цялостното картографиране на 

техните гори също и чрез подпомагане на проекти за съвместно картографирани, 

които да се осъществяват заедно с НПО, организации от горското стопанство, 

учени и местни експерти; 

35. отбелязва, че повече от половината от стоките, произвеждани и изнасяни на 

световния пазар, са продукти от незаконно обезлесяване1, както и че над 80% от 

цялото обезлесяване се дължи на разрастването на земеделските дейности, както 

на търговските, така и на тези, осигуряващи препитание2; отбелязва също така, че 

вносът на ЕС на фуражи и протеини (например соя), дължащ се на високата 

консумация на месо, както се потвърждава от неотдавнашно проучване, вносът на 

палмово масло, какао и потокът от финансови средства за сектори, които 

стимулират обезлесяването и влошаването на качеството (деградацията) на 

горите, потреблението в Съюза на биогорива и нарастващото търсене на горска 

биомаса и дървен материал, включително за производство на енергия, са 

значителни фактори за обезлесяването и за влошаването на качеството на горите3; 

36. призовава ЕС да създаде правно обвързваща нормативна уредба, за да се 

гарантира, че всички вериги за доставки, използвани от вносителите на 

селскостопански стоки, са проследими обратно до произхода на суровините; 

отбелязва, че новите технологии, като например технологията за „блок-вериги“, 

могат да се използват за проследяване на произхода на продуктите, и подчертава, 

че това може да се използва на практика за повишаване на прозрачността около 

произхода на различните продукти и практически да премахне влошаването на 

състоянието на горите и обезлесяването от веригите на доставка; 

37. призовава Комисията да разработи схема за сертифициране на устойчиво 

произвеждани, непредизвикващи обезлесяване продукти, влизащи на пазара на 

ЕС; 

38. във връзка с палмовото масло признава положителния принос на съществуващите 

                                                 
1 Поредица от доклади на Forest Trends, 2014 г.: потребителски стоки и обезлесяване: анализ на степента 

и естеството на незаконните действия при превръщането на горите в селскостопански земи и насаждения 

за добив на дървен материал. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Справяне с обезлесяването и с деградация на горите казус за предприемане на действия от ЕС през 

2017 г. https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 

3 Проучване на Комисията за осъществимостта на възможностите за ускоряване на дейностите от страна 

на ЕС за борба с обезлесяването (Европейска комисия) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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схеми за сертифициране, но със съжаление отбелязва, че RSPO, ISPO, MSPO и 

всички други признати основни схеми за сертифициране не забраняват ефективно 

на своите членове да преобразуват тропически гори или торфища в насаждения с 

маслодайни палми; следователно счита, че тези основни схеми за сертифициране 

не успяват ефективно да намалят емисиите на парникови газове в процеса на 

създаване и експлоатация на плантациите и вследствие на това не успяват да 

предотвратят мащабните пожари в тропическите гори и торфищата; призовава 

Комисията да осигури извършването на независим одит и наблюдение на тези 

схеми за сертифициране, така че да се гарантира, че палмовото масло, пускано на 

пазара на ЕС, е в съответствие с всички необходими стандарти и е с устойчив 

произход; отбелязва, че въпросът за устойчивостта в сектора на производство на 

палмово масло не може да бъде разрешен само чрез доброволни мерки и 

политики, но че дружествата, произвеждащи палмово масло, също следва да 

бъдат обвързани със задължителни правила и задължителна схема за 

сертифициране; 

39. припомня своята Резолюция от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и 

обезлесяването на тропическите гори1, включително признанието, че 73% от 

обезлесяването в световен мащаб е причинено от разчистването на земята с цел 

производство на селскостопански стоки, като 40% от обезлесяването в световен 

мащаб се дължи на конверсия в широкомащабни монокултурни насаждения от 

маслодайни палми и че ЕС е най-големият вносител на продукти, получени в 

резултат от обезлесяване; припомня  също така предприетите от ЕП изменения на 

Директивата за енергия от възобновяеми източници, свързани с постепенното 

преустановяване на стимулите за използване на палмово масло в транспортните 

горива до 2021 г.; 

40. призова Комисията да предприеме последващи действия във връзка с 

горепосочената резолюция на ЕП относно палмовото масло и обезлесяването на 

тропическите гори, въвеждаща критерии за устойчивост за палмовото масло и 

съдържащите го продукти, които влизат на пазара на ЕС, както и уникална схема 

за сертифициране и подобряване на проследяването на внасяното палмово масло; 

41. настоятелно призовава Комисията и държавите членки, които все още не са 

сторили това, да работят за поемането на ангажимент на равнището на целия ЕС 

за снабдяване само със сертифицирано устойчиво производство на палмово масло 

до 2020 г., наред с другото, чрез подписване и прилагане на Декларацията от 

Амстердам „Към премахване на обезлесяването от селскостопанските продуктови 

вериги в европейските държави“, както и да работят за поемането на ангажимент 

към сектора, наред с другото, чрез подписването и прилагането на Декларацията 

от Амстердам „Към премахване на обезлесяването от селскостопанските 

продуктови вериги в европейските държави до 2020 г.“; 

42. счита, че усилията за спиране на обезлесяването трябва да включват помощ и 

подкрепа за най-ефективно използване на обработваемите земи, което да се 

прилага в съчетание с подход за интелигентните села; признава, че 

агроекологичните практики имат силен потенциал за максимално увеличаване на 

екосистемните функции и на устойчивостта чрез смесени и многообразни техники 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0098. 
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на засаждане, агролесовъдство и пермакултура, които са от значение и за култури 

като палмово масло, какао или каучук, и също така предоставят повече ползи по 

отношение на социалните резултати, диверсификацията на производството и 

производителността, без да се прибягва до допълнително преобразуване на гори; 

43. призовава ЕС да гарантира, че въведените мерки и регулаторната рамка не 

създават ненужна тежест за малките и следни производители, нито 

възпрепятстват достъпа им до пазарите и международната търговия; 

44. призовава Комисията да прояви политическа воля и лидерство, като се ангажира 

да предостави своевременно, преди изтичането на настоящия мандат на 

Комисията, амбициозен план за действие на ЕС относно обезлесяването и 

влошаването на състоянието на горите, който ще включва конкретни регулаторни 

мерки, за да се гарантира, че всички вериги на доставка и финансови операции, 

свързани с ЕС, не причиняват обезлесяване, влошаване на състоянието на горите 

или нарушаване на правата на човека в развиващите се страни; 

45. призовава за такова законодателно действие, което да включва задължителни 

изисквания за надлежна проверка на веригата на операторите, които използват 

продукти, чието производство създава риск за горите, както и на задължения за 

финансовите институции да предприемат действия за премахване на риска от 

обезлесяване, дължащ се на финансови инвестиции; 

46. подчертава, че търговските преговори на Съюза трябва да са в съответствие с 

ангажиментите му за предприемане на действия за намаляване на обезлесяването 

и влошаването на състоянието на горите, както и за увеличаване на въглеродните 

запази на горите в развиващите се държави; 

47. призовава Комисията и държавите членки да използват изцяло съществуващите 

дипломатически и институционални процеси и диалози с цел насърчаване на 

държавите, които преработват и/или внасят значителни количества дървен 

материал от тропически гори, по-специално онези, които след това изнасят този 

дървен материал за ЕС, като например Китай и Виетнам, да приемат ефективно 

законодателство за забрана на вноса на незаконно допит дървен материал, както и 

да изискват от операторите да извършват надлежни проверки, съвместими с 

Регламента на ЕС относно дървения материал. 
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