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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено вследствие на въпрос с искане на устен отговор B6-0000/2009

съгласно член 108, параграф 5 от правилника

от Magor Imre Csibi и Péter Olajos,

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и 
деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в 
климата и загубата на биологичното разнообразие
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B6-0000/2009

Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на 
горите, за решаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологично 
разнообразие

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
справянето с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на 
горите, за преодоляване на неблагоприятните въздействия от изменението на 
климата и загубата на биологично разнообразие(COM(2008) 0645), 

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС иска да ограничи глобалното затопляне до 2 °C  и да 
намали наполовина загубата на биологично разнообразие,

Б. като има предвид, че обезлесяването е води до за приблизително 20% от емисиите 
на въглероден диоксид (CO2) и е основен причинител на загубата на биологично 
разнообразие, 

В. като има предвид, че обезлесяването е в размер от 13 милиона хектара годишно, 
като по-голямата част засяга тропическите гори, но също така в известна степен 
Европа, и по-специално Централна и Източна Европа,

Г. като има предвид, че увреждането на горите приема различни форми и е трудно за 
определяне, но също така влияе съществено върху климата, биологичното 
разнообразие и върху други стоки и услуги,

1. подчертава необходимостта от по-голяма приемственост между политиката за 
опазване на горите и политиката за устойчиво управление на горите, както между 
други вътрешни политики и такива с международен обхват; призовава за 
количествена оценка на въздействието върху на горите на политиките на ЕС, като 
енергийната политика (по-специално тази относно биогоривата), селскостопанската 
политика, политиката за устойчиво производство и потребление, политиката за 
възлагане на поръчки, търговската политика и политиката за сътрудничество за 
развитие;

2. призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета предложения за 
строги общностни изискания за устойчивост за дървения материал и продукти от 
дървен материал от горите; 

3. приветства политиките за екологосъобразно възлагане на обществени поръчки и 
насърчаване прилагането на инструменти като екомаркировката и схемите за 
сертифициране на горите; призовава за бързо приемане и прилагане на политиките 
за екологосъобразно възлагане на обществени поръчки в рамките на ЕС; призовава 
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държавите-членки да основават своите политики за възлагане на обществени 
поръчки на високи стандарти за устойчивост и съответно да набележат реално 
постижими цели във връзка с тези стандарти;

4. подкрепя създаването на Глобален механизъм за въглеродни емисии в горите по 
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК); 
призовава държавите-членки да затвърдят своя ангажимент за възпиране на 
глобалното обезлесяване чрез предвиждане на част от доходите от търговете по 
схемата на ЕС за търговия с емисии за намаляване на емисиите в резултат на 
обезлесяването в развиващите се държави; 

5. отбелязва, че кредитите за горите на пазара на въглерод биха могли в средносрочен 
и дългосрочен план да бъдат част от политическия микс, с който да се търси 
разрешение на проблема с обезлесяването; подчертава, че следва да се вземе 
окончателно решение във връзка с включването на кредитите за горите в схемата за 
търговия с емисии, след като бъде проведен обстоен анализ на изпълнимостта за 
всички потенциални механизми за финансиране и се направи оценка на резултата от 
Конференцията на държавите в Копенхаген и на заключенията, изведени от 
пилотните проекти;

6. изразява съжаление, че съобщението, противно на смисъла на неговото заглавие, не 
разглежда въпроса за влошаване състоянието на горите; призовава Комисията да 
разработи планове за действие и пилотни проекти и да прояви ангажираност спрямо 
предложената от нея политика в областта на горското стопанство, за да спре не само 
обезлесяването, но също така влошаването на състоянието на горите (също така в 
Европейския съюз), като разработи също така и установи адекватни системи за 
наблюдение с цел получаване на съответните данни относно почвите и биомасата в 
горите;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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