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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните:

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

А. като има предвид, че срещу обезлесяването в световен мащаб може да се вземат 
мерки чрез признаване на ценността на горите, решаване на проблемите, свързани 
с последствията от нашите модели на потребление, гарантиране на 
икономическата стойност на горите и осигуряване на правата на собственост 
върху земята; като има предвид, че същевременно е от решаващо значение да 
бъдат опазвани девствените гори и да бъде стимулирано възстановяването на 
вторичните гори;

Б. като има предвид, че наличието на здрави и устойчиво управлявани и използвани 
гори е от жизненоважно значение за оказването на принос за постигането на 
глобалните ангажименти и целите на политиките на Съюза; 

В. като има предвид, че ползите в сферата на климата и други екосистемни услуги, 
предоставяни от горите и от сектора на горското стопанство, ще бъдат от 
решаващо значение за постигане на международните ангажименти на Съюза, като 
например Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) и целите по 
Протокола от Киото, Парижкото споразумение и други международни 
инструменти;

Г. като има предвид, че устойчивото управление на горите може да оказва 
значително въздействие върху предотвратяването на обезлесяването и оказва 
положително въздействие върху здравето и разнообразието на горите; 

Д. като има предвид, че непреки промени в земеползването (НПЗ) могат да 
възникнат, когато земя, използвана преди това за производство на храни или 
фуражи, бъде превърната в земя за производство на биогорива, нетранспортни 
течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, което може да 
доведе до разширяване на земеделски земи в райони с високи въглеродни запаси, 
като по този начин да се допринесе за глобалното обезлесяване;

Е. като има предвид, че обезлесяването и конверсията на екосистемите в някои части 
на света може да бъде свързано с нарушения на правата на човека, включително 
що се отнася до правата на коренните народи и местните общности;

Ж. като има предвид, че в резолюцията си от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
Зелен пакт1 Европейският парламент призовава Комисията да представи във 
възможно най-кратък срок предложение за европейска правна рамка, основана на 
принципа на надлежна проверка, за осигуряване на устойчиви вериги на доставки, 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_BG.html
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несвързани с обезлесяване, за продуктите, предлагани на пазара на ЕС;

З. като има предвид, че дървесните суровини и изделия следва да произхождат само 
от гори, в които дърводобивът се извършва законно в съответствие с принципите 
за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни 
горскостопански инициативи, като например ЦУР на ООН (по-специално ЦУР 15) 
и Forest Europe, които включват както екологични и социални, така и 
икономически цели;

И. като има предвид, че е необходимо да бъде стимулирано прилагането на 
Регламента на ЕС относно дървения материал2, за да се предотвратява 
навлизането на вътрешния пазар на незаконно добиван дървен материал;

1. подчертава многофункционалната роля на горите за обществото и голямото 
разнообразие от екосистемни услуги, които те предоставят, включително 
свързаните с осигуряването на суровини, възобновяемата енергия, осигуряването 
на кислород, улавянето на CO2, качеството на въздуха, съхранението и 
филтрирането на водата, както и контрола върху ерозията;

2. отбелязва, че тъй като устойчивото управление на горите позволява да се 
експлоатира стойността в горското стопанство за продължителен период от време, 
икономическият стимул за устойчиво управление на горите дава възможност 
горските активи най-малкото да се удвоят, тъй като добивът се извършва с по-
ниска скорост от растежа, в резултат от което обемът на горите продължава да се 
увеличава;

3. припомня, че Съюзът разглежда риска от обезлесяване посредством Регламента 
на ЕС относно дървения материал, съобщението на Комисията от 21 май 2003 г. 
„Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и 
търговията – Предложение за план за действие на ЕС“ (FLEGT), споразуменията 
за доброволни партньорства за насърчаване на процеси с множество 
заинтересовани страни в държавите производителки, както и Директивата за 
енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II)3, които включват множество 
правила и могат да служат като ценна основа за свеждане до минимум на риска от 
обезлесяване и незаконна сеч; отбелязва, че в ДЕВИ II се разширява задължението 
за изпълнение на критериите на Съюза за устойчивост на биогоривата, така че то 
да обхваща всички случаи на крайна употреба на биоенергия, включително 
отопление/охлаждане и електроенергия, но тъй като то обхваща само суровините, 
използвани за производство на биоенергия, понастоящем не може да гарантира, 
че използването за неенергетични цели на стоки, свързани с обезлесяване или 
конверсия на екосистеми за биогориво, не е разрешено;

4. подчертава значението на това да се развие устойчива биоикономика, която 
придава висока икономическа стойност на продуктите, произведени по устойчив 

2 Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за 
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).
3 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
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начин;

5. припомня, че ДЕВИ ІІ ограничава приноса за целта на Съюза в областта на 
възобновяемата енергия за храни и фуражни култури, за които се счита, че имат 
висок риск от НПЗ и във връзка с които се наблюдава значително разширяване на 
тяхната площ за производство на изходни суровини в терени с високи въглеродни 
запаси; отбелязва, че делът на тези биогорива с висок риск от НПЗ ще бъде 
намален до 0% до 2030 г.; счита, че това е жизненоважна разпоредба, тъй като 
ограничава отрицателните и непредвидените последици от политиката на Съюза в 
областта на енергията от възобновяеми източници върху обезлесяването в 
световен мащаб;

6. отбелязва, че при определени обстоятелства въздействието от НПЗ за горивата, 
които по принцип се считат за горива с висок риск от НПЗ, може да бъде 
избягвано; приветства факта, че Комисията, оправомощена от съзаконодателите 
съгласно ДЕВИ ІІ, е определила критерии, които да позволяват 
идентифицирането и сертифицирането на биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от НПЗ; отбелязва, че тези 
сертифицирани биогорива са изключени от ограниченията и целта за постепенно 
намаляване, определени за биогоривата с висок риск от НПЗ;

7. подчертава по-специално необходимостта от независимо наблюдение на 
производството и търговията на стоки, които са свързани с обезлесяване; 
призовава Комисията да увеличи усилията си в тази насока чрез „Хоризонт 
Европа“ и да подкрепя независимия мониторинг в държавите производителки, 
както и обмена сред тях на най-добри практики и извличани поуки, за да се 
подобряват използваните методологии и степента на подробност на 
информацията;

8. подчертава съществената роля на научните изследвания и иновациите за 
насърчаване на приноса на устойчивото управление на горите и на сектора на 
горското стопанство за справяне с предизвикателствата, свързани с 
обезлесяването, както и за справяне с изменението на климата;

9. подчертава значението на образованието и на наличието на квалифицирана и 
добре обучена работна сила за успешното прилагане на практика на устойчивото 
управление на горите; поради това призовава Комисията и държавите членки да 
прилагат мерки и да използват съществуващите партньорства за улесняване на 
обмена на най-добри практики в тази област;

10. подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на 
горското стопанство и останалите сектори, както и значението на цифровизацията 
и инвестирането в научни изследвания и иновации, за да бъде възможно 
наблюдението на обезлесяването;

11. подчертава приноса на неправителствени организации, активисти в областта на 
околната среда, промишлените сдружения, както и на лица, подаващи сигнали за 
нередности, за борбата срещу незаконния добив на дървен материал, който води 
до обезлесяване, загуба на биологично разнообразие и увеличаване на емисиите 
на парникови газове;
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12. подчертава положителната роля на секторите на Съюза, свързани с горското 
стопанство, за постигането на напредък по световните стандарти за устойчиво 
управление на горите; счита, че промишлеността на Съюза, малките и средните 
предприятия (МСП) и микропредприятията в сектора на горското стопанство 
следва да играят ключова роля в диалога с държавите партньорки относно 
начините за по-нататъшно насърчаване на устойчивостта в цялата верига за 
създаване на стойност; отбелязва обаче, че около 80% от обезлесяването в 
световен мащаб е причинено от селското стопанство, и поради това счита, че 
стандартите и схемите за сертифициране следва да са насочени с точност към този 
сектор;

13. подчертава необходимостта от укрепване на стандартите и схемите за 
сертифициране, които вече съществуват, вместо да се включват нови стандарти и 
схеми за сертифициране; освен това отбелязва, че тези стандарти и схеми за 
сертифициране трябва да спазват правилата на Световната търговска организация; 

14. подчертава значението на основаното на факти вземане на решения, когато става 
въпрос за политики, свързани с горите, горския сектор и неговата верига на 
стойността; признава, че устойчивото и активно управление на горите е 
ефективен начин за предотвратяване на увреждането на горите и обезлесяването и 
за опазването на биологичното разнообразие; 

15. подчертава, че следва да се разработват инициативи за справяне с проблемите 
извън Съюза, с акцент върху тропиците и движещите сили извън горския сектор, 
които оказват въздействие върху неустойчивите практики в горите, което води до 
обезлесяване и деградация на горите; 

16. отбелязва, че е важно да се гарантира включването на обезлесяването в 
политическия диалог на национално равнище, както и да се помага на държавите 
партньорки да разработват и прилагат национални рамки за горското стопанство и 
устойчивото горско стопанство; подчертава, че тези национални рамки трябва да 
отразяват както националните потребности, така и ангажиментите в световен 
мащаб; подчертава необходимостта от прилагане на механизми за стимулиране за 
дребните земеделски стопани, за да се поддържат и подобряват екосистемата и 
продуктите, предлагани от устойчивото горско и селско стопанство;

17. подчертава съществената необходимост от подобряване на механизмите, които 
биха помогнали да се идентифицира източникът или произходът на дървения 
материал, пуснат на вътрешния пазар;

18. изтъква, че само доброволните мерки и схеми няма да могат да спрат 
обезлесяването и  деградацията на горите; счита, че един възможен инструмент в 
тази връзка са законодателните мерки за надлежна проверка, които предвиждат 
стоките, създаващи риск за горите и пускани на вътрешния пазар, да имат вериги 
на доставка, които не произхождат от обезлесяване и други дейности, 
нарушаващи околната среда и човешките права на коренното население и 
местните общности, включително жените, и не причиняват деградация и 
конверсия на горите или деградация на природните екосистеми, в съответствие с 
международните стандарти и задължения; отново отправя своето искане към 
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Комисията да представи предложение за правна рамка на Съюза в това отношение 
въз основа на надлежна проверка и на оценка на въздействието, насочена по-
специално към МСП; подчертава необходимостта да се гарантира, че новата 
правна рамка ще създаде възможности за МСП и няма да доведе до прекомерна 
административна тежест; 

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

19. отправя искане към Комисията да проучи засиленото използване на сателитната 
система „Коперник“ за мониторинг на горите и предотвратяване на горски 
пожари и на увреждането на горите, включително наблюдение и определяне на 
причините за пожари и нанесени на горите вреди, обезлесяване и конверсия на 
екосистеми, като улесни достъпа за съответните органи от всяка държава членка и 
осигури пряк източник на открити данни за МСП или стартиращи предприятия;

20. приканва Комисията да обмисли възможността за създаване на механизъм за 
ранно предупреждение на потребителите, публичните органи и дружествата 
относно снабдяването със стоки от райони, изложени на риск от обезлесяване.

21. изисква от Комисията да засилва сътрудничеството с всички заинтересовани 
страни, както в публичния, така и в частния сектор, за да се гарантира, че те 
поемат ангажимент за спазване на принципа на отговорно управление на горите, 
на практиките на отговорно снабдяване и на устойчивото производство;

22. призовава Комисията да повишава своите усилия съвместно с държавите членки 
за укрепване на стандартите и схемите за сертифициране, които спомагат за 
установяването и насърчаването на стоки, чието производство не причинява 
обезлесяване; 

23. призовава Комисията да увеличи прозрачността на веригите на доставки, да сведе 
до минимум риска от обезлесяване за промишлеността и потребителите и да даде 
възможност на промишлеността и потребителите да дадат своя принос в 
създаването на вериги за доставки, които не водят до обезлесяване;

24. насърчава Комисията да засили Плана за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) с 
акцент върху споразуменията за доброволно партньорство (СДП) като ключови 
двустранни търговски споразумения с трети държави, както и да включи този 
план в новата европейска стратегия за горите с цел насърчаване на трети държави 
да се отказват от политиките за обезлесяване.
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