ПАН ЕВРОПЕЙСКА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
Предистория и факти за горите и свързаната с тях и с горската индустрия политика на
Европейския съюз
УСТОЙЧИВОТО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Инициативи на Европейската комисия
Горските политики в Европейския съюз (ЕС) се изпълняват от страните членки в една ясно дефинирана
рамка на установени права на собственост и дълга история на национални закони и разпоредби,
основани на дългосрочно планиране. Търговските дейности попадат в отворения сектор на
икономиката.
Въпреки, че горите сами по себе си не се разглеждат на нивото на ЕС, съществува една непрекъснато
усложняваща се сфера от законодателни и политически инициативи в различните секторни политики на
ЕС, които значително влияят на горските политики на страните членки. Стратегиите и политиките на
ЕС, свързани с горското стопанство и индустрия, покриват широк диапазон от цели и задачи от
глобално към регионално и даже местно ниво.
На глобално ниво приоритети са: поощряване на устойчивото и справедливо стопанисване на горите
като средство за намаляване на бедноста, повишаване на използването на дървесина и горски
продукти, добити от устойчиво стопанисвани гори, посрещане на международните задължения,
свързани с подобряване на околната среда и опазване на биологичното разнообразие, климатичните
промени и възобновяемите природни ресурси.
В същото време ЕС се изправи пред множество вътрешни предизвикателства. Те варират от нуждата
да се интегрира горското стопанство и индустрия в мерките за развитие на селските райони,
здравословното състояние на горите, подкрепа на конкурентноспособността на зависещата от
гората индустрия, борбата с горските пожари, борбата с нелегалния дърводобив, замърсяването
на горите и други екологични проблеми. ЕС също така играе водеща роля при подпомагането на
развиващите се страни.
За постигане на задачите поставени пред горския сектор ЕС отдели значителни фондове и усилията на
широк спектър от длъжностни лица и експерти. Също така ЕС е много активен в изследователски
дейности и финансирането на проекти, в изграждането на бази данни и мониторинг на горската
икономика и околната среда.
Във връзка със създаването и прилагането на нейните стратегии Европейската комисия управлява
няколко мрежи на ниво Европейски съюз, национални и регионални играчи. Полагат се сериозни усилия
за широки консултации, което трябва да осигури не само подходяща правна среда, но и практическото
й прилагане.
Горско стопанство и горска индустрия
Горската индустрия е един от най-големите индустриални сектори в Европа, който
представлява около 10% от европейската преработваща промишленост. Тя
осигурява работа и доходи на 2,6 млн. души в рамките на Европейския съюз и е
клиент на над 12 млн. частни собственици на гори.
Предизвикателствата пред горската индустрия могат да бъдат обединени в три
аспекта:
Доставки/входни материали
Суровини свързани с енергията, химикалите, първична и рециклирана дървесина
и хартия, ефикасното им използване и евентуалните опасности свързани със
снабдяването им на конкурентни цени.
Преработка

Включва всички видове емисии (въздушни, водни и почвени), прилагането на
техниките за пречистване и въвеждане на иновациите, здравето и условията на
труд.
Продукция
Включва достъп до пазари, търговия (незаконна сеч, технически бариери,
дъмпинг), различни програми за подпомагане на бизнеса (насочени основно към
присъединяващите се страни) и акумулацията на въглерод и заместване на
продукти от такива основани на дървесина.
Особено полезен е разработения от Департаментът по горска промишленост
интернет сайт, който предлага информация за горската промишленост в Европа,
статистически данни, полезни връзки и очертава дейностите и инициативите на
Европейската комисия.
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_en.htm

Устойчиво стопанисване на горите в рамките на Европейския съюз
Европейската горска стратегия – насока за усилията на ЕС да превърне принципите в
действия - На 15 декември 1998 година е приета Стратегия за горите на Европейския съюз, която
поставя като основни принципи устойчивото горско стопанство и многофункционалната роля на горите.
С нея се цели да се създаде съгласувана рамка на свързаните с гората дейности на ниво ЕС в
съответствие с принципа на субординация, което означава, че всяко административно решение
трябва да се взема на най-подходящото ниво в зависимост от специфичните местни условия. От
друга страна се търси и подобряване на връзките и координацията между различните политически
области, както и съгласуваността на горските политики на страните членки.
Подобрени Пан-Европейски индикатори за устойчиво горско управление
От създаването на първата група Пан-Европейски индикатори за устойчиво горско управление (SFM) в
началото на 90-те, опита показа, че критериите и индикаторите са много важен инструмент за европейската
горска политика. Знанието по това време и системите за събиране на данни както и информация се нуждаят от
значително по-нататъшно развитие. Така, започнато на Конференцията в Лисабон през 1998г, Министерската
конференция за опазване на горите в Европа (MCPFE) се реши да подобри съществуващите Пан-Европейски
индикатори за SFM.
Тази дейност целеше да вземе под внимание разнообразния опит на Европейските страни с
инструмента на критериите и индикаторите за устойчиво стопанисване на горите. В допълнение, аспектите за
развитие на селските райони бяха част от решението и в крайна сметка бяха интегрирани в няколко индикатора.
Още повече, теми като климатични промени, биоразнообразие и социално – икономически аспекти повлияха
решението и резултатите от процеса на подобряване. Накрая, извършената работа е взета в предвид при
процеса на подобряване на Пан-европейските индикатори за устойчиво стопанисване на горите.
Подобрените Пан-Европейски Индикатори за устойчиво горско управление са приети на експертно ниво
на Експертната среща на MCPFE, 7-8 Октомври 2002г. във Виена, Австрия, и от Европейските министри
отговорни за горите на Четвъртата Министерска конференция (Виена, април 2003 година).
По-детайлна информация може да се намери на адреси: http://pefc.org/ ;
http://www.bulfor.net/page4.php?P4=6

