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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че целта на споразуменията за доброволно партньорство (СДП) за 
прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията 
(FLEGT) е да предоставят правна рамка, имаща за цел да се гарантира, че целият 
обхванат от СДП внос на дървен материал и на изделия от дървен материал от 
партньорски държави в ЕС е извършен законно; подчертава, че по принцип СДП 
имат за цел да засилят системните промени в сектора на горското стопанство, с 
цел да се развие устойчиво управление на горите, да се изкорени незаконния 
дърводобив и да се подпомогнат усилията в световен мащаб за спиране на 
обезлесяването и влошаването на състоянието на горите; подчертава, че СДП 
предоставят важна правна рамка както за ЕС, така и за неговите партньорски 
държави, която е възможна благодарение на доброто сътрудничество и 
ангажираността от страна на засегнатите държави;

2. приветства напредъка, постигнат чрез СДП за FLEGT, и засиления диалог между 
правителствата, промишлеността и гражданското общество в няколко държави в 
резултат на процеса на сключване на СДП; отбелязва, че към настоящия момент 
седем държави са ратифицирали СДП с ЕС (Камерун, Централноафриканската 
република, Гана, Индонезия, Либерия, Република Конго и Виетнам), от които 
Индонезия е първата и досега единствената партньорска държава по СДП с 
лицензиране за FLEGT, което е оперативно от 2016 г. насам, както и че ЕС е 
приключил преговорите и е инициирал СДП с Хондурас и Гвиана, докато текат 
преговори с шест други държави (Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, 
Габон, Лаос, Тайланд и Малайзия); подчертава, че СДП съставляват много 
ефективна рамка, в която да се установят добри партньорства с тези държави и че 
следва да се насърчават нови СДП с допълнителни партньори; изразява 
убеждение, че ЕС следва да продължи да си сътрудничи с държавите, сключили 
СДП за FLEGT, за да гарантира, че продължава да бъде привлекателна 
алтернатива на експортните пазари с по-малко строги екологични стандарти; 
отчита важността на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения 
материал за предотвратяването на вноса на незаконно събран дървен материал на 
пазара на ЕС; призовава за това ЕС да увеличи финансирането за FLEGT; 
приветства предстоящата проверка за пригодност от страна на Комисията на 
Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения материал също като 
възможност за засилване на тяхното прилагане и разширяване на техния обхват;

3. подчертава нуждата допълнително да се подобри изпълнението и прилагането на 
Регламента на ЕС относно дървения материал, за да се запази по-добре 
устойчивата търговия с внесени и произведени в Съюза дървен материал и 
изделия от дървен материал; подновява своето искане вносът на дървен материал 
и изделия от дървен материал да бъде подлаган на по-обстойна проверка по 
границите на ЕС, за да се гарантира, че внесените продукти наистина 
съответстват на критериите, необходими за влизане в ЕС; подчертава, че 
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Комисията трябва да гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва едни 
и същи стандарти чрез единен механизъм за пряк митнически контрол в 
координация с държавите членки и при пълно спазване на принципа на 
субсидиарност;

4. призовава Комисията, когато укрепва съществуващите политики, да гарантира 
последователността на СДП за FLEGT с всичките си политики, в т.ч. в областта 
на развитието, околната среда, земеделието и търговията; призовава Комисията да 
договори стандарти за внос на дървен материал в бъдещите двустранни или 
многостранни споразумения, свързани с търговията, така че да се избегне 
подкопаване на успехите, постигнати посредством плана за действие за FLEGT с 
държавите, производителки на дървен материал;

5. призовава Комисията да засили подкрепата за капацитета на държавите, 
сключили СДП за FLEGT за да се ускори изпълнението на поетите ангажименти, 
включително за борба с корупцията и заблуждаващата информация за 
безвредност за околната среда, както и за засилване на доброто управление и 
прозрачността; подчертава, че на корупцията, свързана с незаконното изсичане, 
следва да се противодейства със средствата на търговската политика на ЕС; 
призовава Комисията да гарантира включването на по-амбициозни и подлежащи 
на цялостно изпълнение разпоредби за устойчиво опазване на горите и 
екосистемите в главите за търговията и устойчивото развитие на споразуменията 
за свободна търговия, включително антикорупционните разпоредби относно 
незаконния дърводобив; приветства факта, че Парижкото споразумение ще бъде 
съществен елемент от бъдещите споразумения; призовава ЕС да засили 
сътрудничеството с организации, които се стремят да предотвратят свързаната с 
горското стопанство престъпност в световен мащаб;

6. призовава ЕС да засили международното сътрудничество като удвои усилията си 
в основните международни организации, в т.ч. Световната търговска организация 
(СТО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); 
призовава Комисията да проучи възможността за многостранни, мултилатерални 
или двустранни сътрудничества, включително да ускори преговорите в СТО 
относно Споразумение за екологичните стоки с търговските партньори и другите 
държави вносителки в борбата с обезлесяването и изменението на климата в 
резултат от вноса, като същевременно защитава възможностите за законна 
търговия и като укрепи устойчивите управление на земите и земеделие, както и 
режима на владение на земята и доброто управление в трети държави;

7. отбелязва с безпокойство, че изследователите продължават да твърдят, че е 
налице тревожна връзка между зоонози като COVID-19, от една страна, и 
обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, 
от друга страна; 

8. приветства съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване 
на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“; 
припомня, че устойчивите и включващи ръководство и управление на горите са от 
особена важност за постигането на целите, поставени от Програмата за устойчиво 
развитие до 2030 г., Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт; 
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подчертава значението на мерките, с които се гарантира, че търсенето е в 
съответствие със заявените цели, тъй като ЕС е важен вносител на суровини, 
свързани с обезлесяването, като например соя, палмово масло, продукти от 
евкалипт, каучук, царевица, говеждо месо, кожи и какао, които често са в 
основата на обезлесяването в световен мащаб; подчертава факта, че суровини като 
какаото дават ранна възможност за напредък по въпроса благодарение на 
изводите от процеса на споразумението за доброволно партньорство за FLEGT; 
вярва, че ЕС трябва да гарантира, че насърчава единствено глобални вериги на 
доставка и финансови потоци, които са устойчиви и не водят до обезлесяване и до 
нарушения на правата на човека; призовава Комисията да основава всякакви 
бъдещи предложения относно продукти, които съставляват риск за горите, на 
извлечените поуки от прилагането на Плана за действие за FLEGT, Регламента на 
ЕС за дървения материал, Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от 
конфликти зони, Директивата относно оповестяването на нефинансова 
информация, законодателството в областта на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов и други инициативи на ЕС за регулиране на веригите на 
доставка; отбелязва с интерес обявените от Комисията бъдещи предложения 
относно надлежната проверка по цялата верига на доставки на продуктите, които 
предстои да бъдат пуснати на вътрешния пазар; призовава ролята на 
гражданското общество, като важен източник на информация за обезлесяването, 
да бъде засилена; настоятелно призовава Комисията при разработването на такива 
предложения да гарантира, че тези суровини и продукти не водят до обезлесяване, 
влошаване на състоянието на горите, трансформация или влошаване на 
състоянието на естествените екосистеми или на свързаните права на човека, както 
и че те се прилагат за цялата верига на доставки и обхващат насоките на ОИСР 
относно социалната отговорност и правата на човека в търговията, са съвместими 
със СТО и след внимателна оценка е било установено, че са функционални и 
приложими за всички участници на пазара, включително МСП;

9. подчертава факта, че движещите сили на обезлесяването излизат извън рамките 
на самия горски сектор и се отнасят до широк кръг от въпроси, като например 
правото на собственост върху земя, защитата на правата на коренното население, 
селскостопанските политики, изменението на климата, демокрацията, правата на 
човека и политическата свобода; припомня, че жените от коренното население и 
жените земеделски производители играят централна роля в опазването на 
горските екосистеми; призовава Комисията да увеличи усилията си за цялостен 
подход за справяне с обезлесяването чрез последователна рамка на политиката, 
като същевременно гарантира опазването на екосистемите; вярва, че равенството 
между жените и мъжете в обучението в областта на горското стопанство е ключов 
елемент за устойчивото управление на горите и би трябвало да присъства в плана 
за действие на ЕС; припомня, че е важно да бъдат зачитани ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите 
преговори с оглед създаването на обвързващ инструмент на ООН за 
транснационалните корпорации и други предприятия във връзка с правата на 
човека, като подчертава, че ЕС трябва да бъде включен на ранен етап в този 
процес;

10. вярва, че процесът на издаване на разрешителни за FLEGT допълва доброволното 
сертифициране от трета страна и че е особено полезен за по-малките оператори, 
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които често се затрудняват да получат сертифициране чрез схеми в частния 
сектор.

11. изразява увереност, че политиките на възлагане на обществени поръчки в 
областта на околната среда могат да играят важна роля за насърчаване на 
законната и устойчива търговия с дървен материал; отбелязва обаче, че повечето 
от държавите – членки на ЕС, разполагат със задължителни политики относно 
придобиването от страна на централните правителствени служби и с доброволни 
политики за местните органи, които извършват по-голямата част от публичните 
разходи; призовава държавите членки да подобрят своите статистики относно 
обема на дървения материал, който закупуват, включително като посочват 
количеството на устойчивите, законни или сертифицирани по FLEGT материали, 
които могат да бъдат включени в техните поръчки;

12. припомня факта, че дървеният материал от зони на конфликт вече е част от 
областите на действие на плана за действие по FLEGT, но че предприетите досега 
действия не са достатъчни за справяне с това явление; призовава Комисията да 
изпълни своя ангажимент да разшири задълженията за надлежна проверка за 
дървения материал от зони на конфликт, както са предвидени в Регламента на ЕС 
за дървения материал във връзка с неговото скорошно преразглеждане;

13. подчертава, че ясни ангажименти за борба с обезлесяването присъстват във 
всички нови търговски споразумения, по-специално с Меркосур и други държави;

14. призовава Комисията да прибегне до новите разпоредби на антидъмпинговия 
регламент относно политиките в областта на околната среда и климата;

15. приканва ЕС да засили връзката между търговската политика и политиката на 
развитие, по-специално като подобри прилагането на правилата на Общата схема 
за преференции плюс (ОСП+) в партньорските държави; приканва Комисията да 
определи, заедно с бенефициерите на ОСП+, планове за действие в областта на 
управлението на горите, за да се гарантира ефективно изпълнение на техните 
ангажименти в областта на околната среда;
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