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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 е едно от най-големите съвременни 
предизвикателства пред устойчивостта, без което целите на Парижкото 
споразумение и Зеления пакт не могат да бъдат постигнати; подчертава, че 
устойчивото използване на горите не може да бъде гарантирано с настоящите 
политики; 

2. приветства добрите резултати, които, 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, бяха постигнати при справяне с 
предизвикателството, свързано с предлагането на незаконна сеч, и подчертава, 
че следва да се полагат още повече усилия в тази насока, не на последно 
място, за да се подпомогне изграждането на капацитет в тези държави; 

3. настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостно изпълнение на 
работния план на ЕС за законодателството в областта на горите, управлението 
и търговията (FLEGT) за периода 2018 – 2022 г.; 

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

1. отбелязва, че въпреки опитите, които дружествата действително правят, за да се 
саморегулират чрез доброволни задължения за надлежна проверка, е очевидно, че 
сложните, динамични и непрозрачни глобални вериги за създаване на стойност 
често са свързани с обезлесяване; поради това препоръчва да бъдат разработени 
по-ефикасни и широкообхватни мерки относно търсенето на равнището на Съюза; 

2. подчертава, че е важно да се гарантира, че тези мерки съответстват на 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 предоставя подходяща подкрепа на 
МСП и да им се осигури преходен период, за да адаптират своите стопански 
дейности към новите правила; 

3. препоръчва всички нови търговски споразумения да включват разпоредби 
относно опазването и устойчивото управление на горите и задължението да се 
гарантира ефективното изпълнение на многостранните споразумения в областта 
на околната среда, като например Парижкото споразумение и Конвенцията за 
биологичното разнообразие; 

4. настоява, че задължителните изисквания на равнището на Съюза трябва да бъдат 
допълнени от засилване и укрепване на сътрудничеството в световен мащаб и от 



PE652.411v01-00 4/4 PA\1205747BG.docx

BG

последователни действия, за да се избегне обратният ефект – отклоняване на 
веригите за доставки, свързани с нежелано обезлесяване, към други региони по 
света. 


