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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 в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че устойчивата и ефективна политика в областта на горите 
изисква надеждна информация за горските ресурси, тяхното състояние и 
начините, по които те се управляват и използват, както и надеждна информация 
относно промяната в земеползването; 

Б. като има предвид, че горите и веригата на стойността, основана на горското 
стопанство, са от ключово значение за по-нататъшното развитие на кръговата 
биоикономика, като осигуряват работни места и икономическо благосъстояние в 
селските и градските райони, постигат смекчаване на последиците от изменението 
на климата и предлагат ползи, свързани със здравето; 

1. припомня, че от ЕС и неговите държави членки се очаква да предприемат спешни 
действия за защита и възстановяване на горите, за да изпълнят своите 
ангажименти по целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото 
споразумение, Глобалния стратегически план за биологично разнообразие за 
периода 2011 – 2020 г. и Стратегическия план на ООН за горите и неговите 
глобални цели за горите;

2. изразява дълбока загриженост, тъй като въпреки усилията на ЕС и неговите 
държави членки е малко вероятно да бъде изпълнен ангажиментът на ЕС за 
спиране на обезлесяването до 2020 г. като част от целите за устойчиво развитие; 
съответно подкрепя категорично Комисията с нейното предложение за засилване 
на действията за защита и възстановяване на горите в световен мащаб;

3. подчертава, че световното обезлесяване и деградацията на горите са сериозни 
проблеми и следователно приветства съобщението на Комисията от 23 юли 
2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване 
на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352); 

4. отбелязва формулираните в съобщението приоритети за действие и изразява своя 
ангажимент да участва активно в по-нататъшното разработване на описаните 
действия, за да ги направи ефективни и допълващи, и призовава за тяхното 
последващо укрепване и правилно изпълнение; подчертава необходимостта от 
цялостен подход; подчертава необходимостта действията да се основават на трите 
стълба на устойчивост, по-конкретно екологична, икономическа и социална 
устойчивост; 

5. подчертава, че устойчивото управление на горите може да предотврати 
обезлесяването и има положително въздействие върху здравето и многообразието 
на горите; осигурява улавяне на CO2 и съхранение на въглерод в устойчиви, 
растящи гори; осигурява съхранение на въглерод в продукти, получени от 
дървесина от дърводобива; и също така осигурява възобновяеми и благоприятни 
за климата суровини, които биха могли да заместят енергоемките материали и 
изкопаемите горива;
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6. подчертава колко е важно на всички равнища да се благоприятства подход на 
приобщаващо партньорство с трети държави, за да се укрепи устойчивото 
управление на земята и селското стопанство, както и владението и доброто 
управление на земята, кръговата икономика, основана на дървесина и без 
обезлесяване, както и по-нататъшното развитие на силните отношения между тях 
в борбата с обезлесяването, като същевременно се зачитат правата на коренното 
население, дребните земеделски стопани и местните общности; 

7. 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, като се отчитат различните видове управление на 
горите в държавите членки; подчертава, че тези национални рамки трябва да 
отразяват както националните потребности, така и ангажиментите в световен 
мащаб; подчертава необходимостта от прилагане на механизми, които да 
стимулират дребните земеделски стопани да поддържат и подобряват 
екосистемата и продуктите, предлагани от устойчивото горско и селско 
стопанство; 

8. подчертава факта, че „Хоризонт 2020“ вече финансира значителни научни 
изследвания и иновации в прехода към по-устойчиви практики на земеползване и 
вериги на доставки, за да се спре обезлесяването и деградацията на горите; 
призовава за увеличено финансиране, което да позволи на „Хоризонт Европа“ да 
продължи да предоставя подкрепа в тези области; 

9. подчертава, че е необходимо да се засили прилагането на Регламента на ЕС 
относно дървения материал1, за да се предотвратява навлизането на незаконно 
добиван дървен материал на европейския единен пазар;

10. подчертава необходимостта от привличане на частни инвестиции за справяне с 
движещите сили на обезлесяването и за осъществяване на целите за устойчиво 
развитие и за прилагане на Парижкото споразумение; за тази цел подчертава 
значението на конкурентната регулаторна среда и необходимостта от пълноценно 
участие на заинтересованите страни на всички етапи от политическия процес;

11. подчертава необходимостта от по-нататъшна оценка на допълнителните 
регулаторни и нерегулаторни мерки на равнище на търсенето, които са в 
съответствие със СТО, за да се гарантира общо споразумение относно веригите на 
доставки, които не водят до обезлесяване; подчертава необходимостта от 
увеличаване на прозрачността на веригата на доставки и свеждане до минимум на 
риска от обезлесяване по принцип и на обезлесяването, свързано с вноса на стоки 
в ЕС; призовава Комисията да започне диалог с други държави потребителки 
относно вериги на доставки, финанси и инвестиции, които не водят до 
обезлесяване;

12. призовава Комисията да подкрепя и стимулира инициирани от промишлеността 
иновации и инициативи за повишаване на устойчивостта във веригите за 

1 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).
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създаване на стойност;

13. призовава Съюза да подкрепи, в тясно сътрудничество с държавите членки, 
мониторинга на обезлесяването и деградацията на горите чрез използване на 
данни от наблюдението на Земята от различни източници и чрез разработване на 
по-прецизни сателитни системи за земни изображения, за да се следи точно и в 
реално време обезлесяването; отбелязва, че предоставената информация ще бъде 
ценен инструмент в борбата срещу обезлесяването в световен мащаб;

14. призовава Комисията да увеличи прозрачността на веригите на доставки, да сведе 
до минимум риска от обезлесяване по отношение на промишлеността и 
потребителите, което ще допринесе за осигуряването на вериги на доставка без 
обезлесяване;

15. подчертава необходимостта от укрепване на стандартите и системите за 
сертифициране, които понастоящем вече съществуват, вместо в правилата да се 
въвеждат нови стандарти и сертификати, както и освен това, че стандартите и 
системите за сертифициране трябва да съответстват на правилата на СТО;

16. призовава за повишаване на осведомеността сред потребителите и 
промишлеността на ЕС относно необходимостта от намаляване на последиците 
върху земята на потребителския ни отпечатък и насърчава хората да консумират 
продукти от вериги на доставки без обезлесяване и призовава биоикономиката на 
ЕС да създаде такива вериги;

17. отново отправя искането си към Комисията да представи във възможно най-
кратък срок предложение за европейска правна рамка, основана на принципа за 
надлежна проверка, за да се гарантират устойчиви и неводещи до обезлесяване 
вериги на доставки на всички продукти, пускани на пазара на ЕС, в съответствие с 
международните стандарти и задължения; настоява това законодателство да бъде 
придружено от солиден механизъм за правоприлагане и да включва ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции за неспазване;
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