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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. отбелязва, че опазването на горите в световен мащаб и предотвратяването на 
деградацията им са едно от най-големите съвременни предизвикателства пред 
устойчивостта, без което целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, 
на Парижкото споразумение и на Зеления пакт не могат да бъдат постигнати; 
подчертава, че устойчивото използване на горите и екосистемите в много части на 
света не може да бъде гарантирано с настоящите политики; във връзка с това 
подчертава, че политиката в областта на търговията и инвестициите трябва да 
бъде преразгледана с оглед справяне с това глобално предизвикателство по един 
по-ефективен начин и чрез създаване на равнопоставени условия на конкуренция 
в световен мащаб, както и да вземе предвид връзката между търговските 
споразумения и глобалното биологично разнообразие, както и горските 
екосистеми; 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;

2. отбелязва с безпокойство, че след трагичното избухване на пандемията от 
COVID-19 изследователите продължават да твърдят, че е налице тревожна връзка 
между зоонозите, от една страна, и обезлесяването, изменението на климата и 
загубата на биологично разнообразие, от друга страна;

3. приветства факта, че по отношение на справянето с предизвикателството, което 
представлява предлагането на продуктите на незаконната сеч, бяха постигнати 
добри резултати благодарение на сътрудничеството с трети държави в рамките на 
Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) и споразуменията за доброволно 
партньорство (СДП), и подчертава, че следва да се полагат още повече усилия в 
тази насока, особено по отношение на наблюдението, проверките и контрола, 
както и за да се подпомогне изграждането на капацитет в тези държави; 
подчертава, че СДП съставляват много ефективна рамка за установяване на добри 
партньорства с тези държави и следва да се насърчават нови СДП с още 
партньори; призовава ЕС да увеличи финансирането за FLEGT;

4. настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостно изпълнение на работния 
план на ЕС за FLEGT за периода 2018 – 2022 г.; 

5. приветства съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване 
на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“; 
подчертава, че тъй като ЕС е важен вносител на стоки, които създават риск за 
горите и екосистемите (FERC), то придобиват значение мерките, които 
гарантират, че търсенето е в съответствие със заявените цели, както и че ЕС носи 
отговорност за намаляване на евентуалните отрицателни последици от този внос; 
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6. отчита, че Регламентът на ЕС относно дървения материал е от голямо значение за 
предотвратяване на предлагането на незаконно добит дървен материал на 
пазарите на ЕС; приветства проверката за пригодност, която Комисията ще 
извърши на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения 
материал, като възможност за укрепване на привеждането в изпълнение на тези 
регламенти и за допълнително подобряване на тяхното прилагане, както и за 
разширяване на техния обхват, така че да се обхванат например печатните 
продукти и изделията от дърво, дървеният материал от зони на конфликт и да се 
повиши ролята на гражданското общество; 

7. отново отправя 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 влизащите продукти наистина отговарят на критериите за внос в ЕС; призовава 
за своевременно и ефективно прилагане на Митническия кодекс на Съюза (МКС) 
и за повишаване на капацитета на националните митнически органи, за да се 
гарантира по-добро хармонизиране и прилагане на МКС; подчертава, че 
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; 

8. отбелязва, че експанзията в селското стопанство е причина за около 80% от 
обезлесяването в световен мащаб и се дължи на търсенето на FERC, като 
например палмово масло, соя, месо, кожа, какао, кафе, каучук и царевица; 
отбелязва, че с изключение на продуктите, обхванати от регламента на ЕС 
относно дървения материал, понастоящем няма действащо законодателство на 
ЕС, което да изисква от икономическите оператори, които пускат FERC на пазара 
на ЕС, да следват процедури за надлежна проверка с цел намаляване на 
опасността от обезлесяване; счита, че основаните на търговията споразумения за 
партньорство с основните държави – производителки на FERC, могат да бъдат 
полезни за справяне с причинителите на обезлесяването, свързани с предлагането; 
отбелязва, че моделът на споразуменията за доброволно партньорство относно 
FLEGT е един от възможните варианти; 

9. счита, че търговията и международното сътрудничество са важни инструменти за 
консолидиране на по-високите стандарти за устойчивост, особено по отношение 
на секторите, които са свързани с горите, и веригите за създаване на стойност, 
които започват от тях; призовава Комисията и държавите членки да засилят 
сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация 
и добри практики за опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, със 
специален акцент върху връзката между организираната престъпност и стоките, 
свързани с обезлесяването, и да насърчават и улесняват научното и академичното 
сътрудничество с трети държави, както и научноизследователските програми за 
насърчаване на знанията и иновациите в областта на биологичното разнообразие, 
„зелената икономика“ и кръговата икономика; подчертава, че е важно да се вземе 
предвид въздействието на мерките върху заетостта и растежа на най-слабо 
развитите страни, които зависят от производството на FERC; призовава ЕС да 
подкрепя и да си сътрудничи с правителствата и гражданското общество на трети 
държави в тяхната дейност срещу обезлесяването, по-специално чрез схемата 
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ОСП+; призовава Комисията да направи оценка дали следва да се разработи нов 
специфичен инструмент за помощ за търговията, за да се улесни търговията в 
контекста на намаляване на рисковете, свързани с производството на FERC;

10. препоръчва всички нови и актуализирани споразумения в областта на търговията 
и инвестициите да включват по-амбициозни разпоредби относно климата и 
околната среда, които се отнасят до опазването и устойчивото управление на 
горите, и да се насърчи прилагането на тези правила, което ще доведе до по-добри 
условия за горите и екосистемите, включително защитата на правата на коренното 
население и местните общности, както и разпоредби за борба с корупцията, 
свързана с незаконния дърводобив, и задължението да се гарантира ефективното 
изпълнение на многостранните споразумения в сферата  на околната среда, като 
например Парижкото споразумение и Конвенцията за биологичното 
разнообразие; призовава Комисията да разгледа различни инструменти за 
мониторинг на въглеродния отпечатък на вноса; 

11. отбелязва, че въпреки опитите, които дружествата действително правят, за да се 
саморегулират чрез доброволни задължения за надлежна проверка, е очевидно, че 
това не е достатъчно, тъй като сложните, динамични и непрозрачни глобални 
вериги за създаване на стойност често са свързани с обезлесяване; поради това 
препоръчва да бъде разработена по-ефикасна и амбициозна регулаторна рамка на 
ЕС със задължителен характер, която се занимава с търсенето на равнището на 
Съюза; 

12. настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение, 
имащо за цел въвеждането на задължение за надлежна проверка за операторите, 
които пускат на вътрешния пазар стоки и продукти, които създават риск за горите 
и екосистемите, така че да се гарантира, че тези стоки и продукти не водят до 
обезлесяване, деградация на горите, преобразуване или деградация на 
естествените екосистеми или свързани с това нарушения на правата на човека; 
подобно задължение за надлежна проверка следва да се прилага и за финансовия 
сектор; задълженията за надлежна проверка следва да се прилагат за цялата 
верига на доставки и да отговарят на ръководните принципи на ОИСР в областта 
на социалната отговорност и правата на човека в търговията; подчертава, че за да 
бъде по-ефективна, тази правна рамка следва също така да включва адекватен 
достъп до правосъдие, правни средства за защита и ефективна защита за лицата, 
подаващи сигнали за нередности, в държавите – износителки на природни 
ресурси;  

13. счита, че бъдещите предложения относно стоки, които създават риск за горите, 
следва да се основават на извлечените поуки от прилагането на Плана за действие 
за FLEGT, регламента на ЕС за дървения материал, Регламент (ЕС) 2017/821 на 
Европейския парламент и на Съвета1 („регламента за полезните изкопаеми от 
засегнати от конфликти зони“), Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета2 („директивата относно оповестяването на нефинансова 
информация“), законодателството относно незаконния, недеклариран и 

1 ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1. 
2 ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A130%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A330%3ATOC
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нерегулиран риболов и други инициативи на ЕС за регулиране на веригите на 
доставка; изисква от ЕС също така да насърчава доброволното сертифициране за 
устойчиво управление на горите, което може да удостовери устойчивостта и да 
бъде съвместимо с всяка действаща система за надлежна проверка; 

14. изисква от Комисията мерките, които бъдат приети, да следват цялостен и 
диференциран подход към обезлесяването, като се вземат предвид многобройните 
измерения на обезлесяването и неговите връзки както с генерирането на 
устойчиви проекти, така и с борбата с престъпните икономически системи; за тази 
цел призовава за диалог с трети държави, за да се анализират за всеки отделен 
случай основните причини за загубата на горско покритие, както и доколко 
мерките, които ще бъдат предприети, са подходящи в конкретния случай; 

15. подчертава, че е от значение да се извърши оценка на въздействието и да се 
вземат предвид резултатите от нея, за да се създадат правила, които не намаляват, 
а по-скоро увеличават конкурентоспособността и са функционални и приложими 
за всички участници на пазара, включително за МСП; да се гарантира, че тези 
мерки са в съответствие с правилата на СТО, т.е. че те са пропорционални, 
недискриминационни и че не представляват произволна или неоправдана 
дискриминация или прикрито ограничение на международната търговия; 
препоръчва да се предостави подходяща подкрепа на МСП и да им се осигури 
преходен период, за да адаптират своите стопански дейности към новите правила; 

16. подчертава факта, че причините за обезлесяването не са свързани единствено със 
самия горски сектор, а засягат различни области, 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 
предприемане на цялостен подход за справяне с обезлесяването чрез съгласувана 
рамка на политиките, 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 
следва да присъства в плана за действие на ЕС;

17. припомня, че е важно да бъдат зачитани Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори за създаване на 
обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други 
предприятия във връзка с правата на човека и подчертава, че е важно ЕС да се 
включи активно в този процес;

18. подчертава, че при възлагането на обществени поръчки разпоредбите относно 
възлагането на обществени поръчки в споразуменията за свободна търговия 
следва да отчитат социалните и екологичните критерии и критериите във връзка с 
отговорното бизнес поведение; 

19. настоява, че задължителните изисквания на равнището на Съюза трябва да бъдат 
допълнени от засилване и укрепване на сътрудничеството в световен мащаб, 
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подобряване на глобалното управление на околната среда и сътрудничеството с 
трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики за 
опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, като се отдаде специално 
признание на инициативите за устойчивост, осъществявани от частния сектор; 
изискванията трябва да бъдат допълнени и от увеличаване на усилията в рамките 
на ключови международни форуми, включително на Световната търговска 
организация (СТО) и на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), за спиране на обезлесяването и на деградацията на горите и за 
възстановяване на горите, както и за предотвратяване на обратния ефект – 
отклоняване на веригите за доставки, свързани с нежелано обезлесяване, към 
други региони по света; 

20. призовава Комисията и държавите членки да насърчават, чрез търговия и 
международно сътрудничество, необходимите инвестиции за консолидиране на 
по-високи стандарти за устойчивост в секторите на горското стопанство и техните 
вериги за създаване на стойност, като насърчават кръговата биоикономика, 
екологичния туризъм, енергията от възобновяеми източници, интелигентното 
селско стопанство и други свързани области, също и в трети държави; 

– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

Споразумения за доброволно партньорство (СДП)

1. предложението следва да гарантира правна сигурност за всички заинтересовани 
страни по отношение на всяка нова общоевропейска мярка и рамка, свързана с 
настоящото използване на СДП и лицензиране за FLEGT, с цел да се осигури 
интересът към инвестиране в такъв износ за ЕС, който не е свързан с 
обезлесяване; насърчава също така Комисията да сключи споразумения за 
партньорство, основаващи се на търговията, с важни страни – производителки на 
селскостопански стоки, с цел справяне с причините за обезлесяването, които са 
свързани с предлагането. 
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