
 

 
ENFE Secretariat General  ●  Rütteberg 10  ●  D-79294 Sölden  

Tel +49 761 4536 7431  ●  Fax +49 761 4536 7432  ●  email  secretariat@enfe.net  
 

WWW.ENFE.NET 
 

 
 

ENFE Комюнике за печата, Лисабон, 28-ми септември, 2010 година 
 

Европейските горски предприемачи са готови да подкрепят политиката на ЕС 
за промените в климата и енергийните цели! 

 
Горските контрактори се срещнаха в Лисабон, за да обсъдят влиянието на енергетиката и 

политиката за климата върху тяхната дейност и приноса им за енергийни цели за 2020. 
 

 
Интегрирайки климата и енергийната политика, ЕС приписа на горите съществена роля за смекчаване на 
последиците от изменението на климата. Горската биомаса, ще бъде първостепенен едничък източник измежду 
наличните възобновяеми източници на енергия. Предприемачите са наясно, че ресурсите са ограничени и 
споделят загрижеността на екологичните политики на ЕС, че всички дейности за мобилизиране на допълнителни 
ресурси трябва да се извършват при спазване на изискванията и целите за опазване на околната среда. В същото 
време, ние контракторите знаем от ежедневния си опит в горите, че те имат огромен потенциал да предоставят 
много повече биомаса с произход от гората за производство на енергия, отколкото се използва днес. 
 
Контрактори във всички европейски страни са добре подготвени да предлагат своите услуги за улесняване на 
енергетиката, за да могат климатичните цели да бъдат изпълнени. В настоящия момент основният дял от горски 
дейности, от залесяване до прибиране на зрялата реколта и нейното транспортиране, се осъществява от горски 
предприемачи. Те смятат, че търсенето на повече горска биомаса за енергия, представлява огромен потенциал за техния 
бизнес и много от тях вече са започнали да инвестират в иновативни технологии и процеси, за да оптимизират 
използването и стойността на горските ресурси. 
 
За да изпълни тази важна роля във веригата на енергийните доставки "от гората до пещта", капацитетът на контракторите 
трябва да бъде разширен в пъти компетентност и технологично оборудване. В същото време контракторите предвиждат, 
че тяхната работна сила застраши-телно застарява, а нови участници на пазара на труда за горска работа е трудно да се 
привличат, както е трудно да се привлича и външно финансиране за инвестиции в човешки и технически ресурси. Такива 
обаче са изключително необходими, още повече, защото   маржовете на печалба при горските оперативни услуги (сеч, 
извоз, товарене и превозване), не позволяват изграждане на достатъчно резерви или собствен капитал. 
 
Председателят на ENFE Simo Jaakkola посочи на конференцията в Лисабон: "Наличието на достатъчно предприятия и 
работници, както по брой, така и по компетентност, ще бъде основно изискване за постигане на енергийните цели 
на ЕС 20-20-20. По тази причина ние привличаме вниманието на политиците взимащи решения в ЕС и държавите-
членки, да направят възможно по-интензивното изграждане на капацитет в горските предприемачи, като решаваща 
взаимна цел в близкото бъдеще ". 
 
Национално-представените сдружения на контракторите, които се събраха в Лисабон бяха единодушни в призива си за 
мерки и политически инициативи за: 

• Насърчаване на политики по обществени поръчки, което да позволи на предприемачите да планират 
развитието на своите предприятия за по-дълги периоди. 

• Опростяване на достъп до инвестиционен капитал, вкл. чрез подходящи фондове, когато е необходимо да 
се даде възможност за инвестиции в настоящо и бъдещо   изграждане на капацитет от умения, 
компетентност и технологии. 

• Прилагане на прозрачна и равностойна конкуренция, както и ограничаване на конкурентните предимства на 
държавни предприятия или публично финансирани  организации. 

• Да се насърчава сътрудничеството между собственици на гори, индустрия и производители на енергия с 
контркторите, чрез предоставяне на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, на всички участници в горската производствена верига, когато това допринася за климатичните и 
енергийни цели на ЕС. 

 
Повишеното търсене на дървесина се нуждае от по-компетентни и жизнеспособни горски предприемачи! 


