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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства решението на Комисията да подготви нова стратегия на ЕС за горите; 
счита, че европейската стратегия за горите ще бъде основен елемент за 
постигането на целите на Европейския зелен пакт; подчертава, че няма конкретно 
правно основание за обща политика на ЕС в областта на горите, тъй като 
политиката в областта на горите е основно компетентност на държавите членки; 
отчита обаче факта, че много политики на ЕС оказват въздействие върху горите и 
сектора на горското стопанство и изискват съгласуваност и засилена 
междусекторна координация чрез стратегията на ЕС за горите; отбелязва, че 
наличието на съгласувана и стабилна регулаторна среда е предварително условие 
за насърчаване на иновациите и инвестициите в сектора на горското стопанство; 

2. отбелязва, че Европейският зелен пакт, в ролята си нова стратегия за растеж за 
ЕС, налага инвестициите да подкрепят изцяло чистата и кръгова икономика; 
изтъква основната роля на устойчивото и активно управление на горите за 
постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и в 
рамките на кръговата биоикономика на Съюза; отбелязва по-специално огромния 
капацитет на управляваните гори да улавят въглероден диоксид, както и 
потенциала на продуктите, основаващи се на горското стопанство, да заместят 
изкопаемите горива и материали; счита, че във връзка с това стратегията трябва да 
подкрепя иновациите по цялата верига за създаване на стойност, включително 
чрез създаването на условия за споделяне на най-добри практики и чрез 
осигуряване на конкурентна регулаторна среда; посочва важната роля, която 
изпълняват горите и устойчивото управление на горите в рамките на цялата 
верига за създаване на стойност, свързана с горите и биоикономиката, и по-
специално по отношение на осигуряването на устойчиви суровини за сектора, 
както и за създаването на работни места в Съюза; подчертава, че наличието на 
суровини, които се добиват устойчиво, следва да се гарантира и стимулира чрез 
насърчаваща и последователна рамка на политиката за всички засегнати отрасли;

3. подчертава необходимостта новата стратегия за горите да се основава на трите 
стълба на екологичната, икономическата и социалната устойчивост; подчертава 
необходимостта от цялостна и последователна стратегия за горите, която засилва 
и използва мултифункционалната роля на горите и на сектора на горското 
стопанство в ЕС;

4. отбелязва, че когато става дума за управлявани гори, при тези от тях, които се 
управляват устойчиво, се взема предвид и опазването на биологичното и видовото 
разнообразие, и поради това могат да бъдат по-устойчиви на въздействия на 
климата като пожари, суши и нетипични за съответния сезон метеорологични 
явления, поради което представляват важна инвестиция в бъдещето не само за 
общностите и природата, на и за отраслите на икономиката, свързани с горското 
стопанство;

5. подчертава, че според научни изследвания устойчиво управляваните гори имат 
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по-висок капацитет за поглъщане на CO2 от неуправляваните гори; поради това 
настоятелно призовава новата стратегия за горите да насърчава устойчивото 
управление на горите, включително от МСП;

6. признава, че устойчивото и активно управление на горите се стимулира и 
извършва преди всичко от МСП;

7. подчертава, че следва да се обърне специално внимание и на създаването на 
работни места в сектора на горското стопанство, както и на нови инструменти, 
които имат за цел да се ускори икономическото възстановяване при ситуации на 
пандемия, например ситуацията, предизвикана от COVID-19;

Икономически сектори, свързани с горите

8. отбелязва, че европейските горски ресурси нарастват в резултат както на 
естествения растеж, така и на залесяването; посочва, че по данни на отрасъла 
разширените вериги за създаване на стойност на икономическите отрасли, 
свързани с горите, като се започне от горското стопанство и се стигне до 
хартиената промишленост, са спомогнали за създаването на почти 4 милиона 
работни места, като осигуряват общо около 8% от добавената стойност в ЕС, 
генерирана от преработващата промишленост; във връзка с това отчита 
положителният принос в икономически, социален и екологичен аспект на 
свързаната със сектора на горското стопанство промишленост и счита, че 
стратегията за горите следва да стимулира допълнителни инвестиции в иновации 
и напредък в сферата на технологиите;

9. отбелязва, че европейските икономически отрасли, свързани с горите, спомагат за 
декарбонизацията на Европа, като заместват суровините и продуктите с високи 
емисии на СО2 и енергията от изкопаеми горива с устойчиви възобновяеми 
алтернативни продукти, основаващи се на горското стопанство, например 
продукти на биологична основа, нови иновативни химикали, пластмаси, 
текстилни продукти и опаковъчни материали, както и биомаса, биогаз и 
биогорива, произведени по устойчив начин, и по този начин спомагат за 
постигането на целите на Парижкото споразумение и на Европейския зелен пакт;

10. призовава за прилагането на Стратегията на ЕС за биоикономиката; насърчава 
устойчивото използване на дървесината като щадяща околната среда суровина; 
подчертава, че продуктите на основата на дървесина, които имат дълъг живот, и 
строителството с дървeсина предлагат ефективен начин за увеличаване на 
съхранението на въглерод и за създаване на ефект на заместване на парниковите 
газове; подчертава колко е важно наличието на дървесни суровини за горското 
стопанство, както и необходимостта от привличане на инвестиции, свързани с 
горското стопанство, в ЕС; подчертава необходимостта да се отдава приоритет на 
ефективното използване на дървесина;

11. подчертава, че материалите на основата на дървесина изпълняват решаваща роля 
при заместването на решения, основаващи се на изкопаеми горива, в отрасли като 
строителната промишленост, текстилната промишленост, химическата 
промишленост и сектора за опаковане; подчертава, че отдаването на приоритет на 
алтернативни продукти на основата на дървесина трябва да бъде съобразено с 
целия жизнен цикъл на продуктите и с техните екологични характеристики; 
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подчертава, че продължава да съществува необходимост от постоянна подкрепа за 
свързаните с горите научни изследвания и иновации по цялата верига за създаване 
на стойност в горското стопанство, включително продукти на основата на 
дървесина, които да се използват като заместители на изкопаеми материали или 
материали с високи въглеродни емисии; 

12. призовава държавите членки да се установят най-благоприятните за климата 
решения за строителството и санирането; призовава да се оказва по-широка 
подкрепа за използването на дървесина в строителната промишленост; призовава 
Комисията да включи препоръки в тази насока в плана си за саниране, чието 
начало следва да бъде поставено в края на годината;

13. отчита обаче факта, че може да възникнат предизвикателства, произтичащи от 
нарастващото търсене на дървесина за материали, възобновяеми източници на 
енергия и биоикономиката и призовава Комисията да предприеме подходящи 
мерки във връзка с тези предизвикателства в рамките на бъдещата стратегия, като 
същевременно помага за постигането на неутралност по отношение на климата до 
2050 г.;

14. подчертава, че секторът на горското стопанство се нуждае преди всичко от 
стабилна дългосрочна политическа рамка, а не краткосрочни мерки за 
подпомагане;

15. призовава ЕС да насърчава и да гарантира, че материалите с биологичен 
произход, включително всички дървесни отпадъци, се връщат във веригата за 
създаване на стойност чрез насърчаване на екопроектирането и стимулиране на 
използването на вторични суровини, включително дървесина, за продукти преди 
евентуалното им изгаряне в края на жизнения цикъл;

16. призовава Комисията и държавите членки да въведат политики за насърчаване на 
устойчиви и подлежащи на рециклиране продукти на биологична основа и да 
подкрепят продуктите на биологична основа, които могат да бъдат рециклирани, 
чрез обществени поръчки и подкрепа за инвестициите;

17. подчертава, че не съществува ефект на заместване за продуктите, основаващи се 
на горското стопанство, който да компенсира загубата на девствените гори, които 
са признати за незаменими и следва да бъдат закриляни чрез правни инструменти 
и насърчителни мерки; 

18. счита, че следва да се отдава приоритет на по-ефективното използване на 
дървения материал чрез използване с по-висока добавена стойност във всеки 
европейски промишлен сектор;

Енергийна политика

19. призовава държавите членки да гарантират навременното и адекватно прилагане 
на преработената Директива за енергията от възобновяеми източници (RED II)1, 
която беше приета през декември 2018 г. и предвижда строги критерии за 

1 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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устойчивост по отношение на възобновяемите източници на енергия; отбелязва, 
че за да гарантира устойчивото производство на биомаса, преработената 
Директива за енергията от възобновяеми източници определя критерии за 
устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне съответствие с 
целта на ЕС за енергия от възобновяеми източници и да се извлече полза от 
схемите за подпомагане; подчертава, че хармонизираните критерии, валидни за 
целия ЕС, които бяха договорени наскоро, са от съществено значение за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар на енергия и за избягването на нарушаване на 
конкуренцията;

20. припомня, че преработената Директива за енергията от възобновяеми източници 
посочва, че операторите следва да възприемат основан на риска подход с цел да се 
сведе до минимум рискът от използване на горска биомаса, която не е устойчива, 
за производството на биоенергия;

Научни изследвания и иновации

21. подчертава основната роля на научните изследвания и иновациите за 
насърчаването на приноса на горите и на сектора на горското стопанство по 
отношение на справянето със съвременните предизвикателства; счита, че 
научните изследвания в областта на горското стопанство и сектора на горското 
стопанство имат потенциала да осигурят положителни резултати по отношение на 
смекчаването на последиците от изменението на климата, растежа на устойчивите 
предприятия, заетостта, опазването в дългосрочен план на здравето на горите и 
опазването на биологичното разнообразие и поради това следва да бъдат 
насърчавани; призовава за адекватно финансиране за „Хоризонт Европа“ и за 
укрепване и насърчаване на нови и съществуващи връзки между научните 
изследвания, промишлеността, горското стопанство, агролесовъдството и 
обществото на всички равнища чрез специфични инструменти, например 
европейски партньорства („Европа с кръгова икономика на биологична основа“, 
„Да строим за хората“ и др.);

22. подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на 
горското стопанство и други сектори, както и колко са важни цифровизацията и 
инвестициите в научни изследвания и иновации с цел да се създаде промишлена 
симбиоза; 

23. подчертава колко е важно да се насърчават по-нататъшните научни изследвания 
на икономическите отрасли, свързани с горите, като отбелязва по-специално 
ролята на МСП да допринасят за устойчиви научни изследвания и иновации, 
свързани със сектора на горското стопанство; 

24. подчертава колко са важни образованието и наличието на квалифицирана и добре 
обучена работна сила в сектора на горското стопанство за успешното прилагане 
на практика на устойчивото управление на горите; призовава Комисията и 
държавите членки да продължат да прилагат и укрепват съществуващите 
европейски инструменти в тази област;

Данни — използване на спътникови услуги

25. призовава ЕС да създаде мрежа за наблюдение за европейските гори с цел да се 
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събира информация на местно равнище (залесяване, температури, паразитни 
болести, природни бедствия), свързана с програмите за наблюдение на Земята 
„Коперник“, която е в състояние да генерира надеждни прогнози в реално време с 
цел да се усъвършенства устойчивото управление на горите; призовава Комисията 
и държавите членки да подобрят точността на данните за горите, за да се даде 
възможност за пряко и сравнимо споделяне на информация между държавите 
членки; 

26. призовава за създаването и прилагането на система за спътниково наблюдение, 
която да предостави възможност за подробно наблюдение на горите в целия 
Европейски съюз, с цел усъвършенстване на предупрежденията за 
метеорологични явления и на докладите за въздействието, както и за осигуряване 
на информация за националните инвентаризации на горите; подчертава обаче, че 
това следва да не води до прекомерна административна тежест за участващите 
дружества, тъй като по-голямата част от тях са МСП;

27. подчертава, че горите в ЕС имат много различни характеристики и поради това се 
нуждаят от различни подходи за управление; изразява загриженост относно 
положението със здравето и устойчивостта на горите в много части на Европа в 
резултат от изменението на климата, както и огнища на вредители и болести в 
горите; подчертава необходимостта да се подсилят и използват пълноценно 
механизмите на ЕС за мониторинг, предоставяне на информация и предприемане 
на мерки за справяне с натиска върху горите, породен от разпространението на 
инвазивни чужди видове, вредители и болести; във връзка с това призовава 
Комисията да обърне специално внимание на онези зони, които са най-силно 
застрашени от изменението на климата, включително Средиземноморския регион.
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