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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της: 

1. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική 

και τονίζει τη σημασία που έχει να καταστεί η παροχή κινήτρων για την προστασία και τη 

διαχείριση των δασών ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής· τονίζει την ανάγκη, 

τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, για συνολική, ολιστική και συνεκτική κοινή 

στρατηγική με σκοπό την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και του 

δασικού τομέα στην ΕΕ από την άποψη των εκτεταμένων κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών οφελών που προσφέρουν, καθώς και για την πρόληψη και διαχείριση 

των δασικών καταστροφών· 

2. αναγνωρίζει ότι τα δάση της Ευρώπης έχουν τεράστια αξία όσον αφορά την 

βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος που προσφέρουν, 

συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι μόνον, της κατακράτησης υδάτων, της αντιπλημμυρικής 

προστασίας και, κυρίως, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, με την απορρόφηση 

και αποθήκευση του 10% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι πρέπει να παρέχεται στα δάση υψηλού επιπέδου προστασία και να 

βελτιώνεται η κατάσταση όσον αφορά τη διατήρηση των δασικών ειδών και οικοτόπων, 

σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και 

το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον·  επισημαίνει τις ευκαιρίες που παρέχει 

εν προκειμένω το δίκτυο Natura 2000 που περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό των 

δασών της Ευρώπης· 

3. τονίζει το γεγονός ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχει 

επιτύχει την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικονίασης, τη διατήρηση των 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν και αποκατάσταση τουλάχιστον 

του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων· συμπληρώνει επίσης ότι η Ένωση έχει 

περαιτέρω συμφωνήσει ότι πρέπει να είναι βιώσιμη η διαχείριση των δασών, να 

προστατευθούν και, στο μέτρο του δυνατού, να ενισχυθούν τα δάση, η βιοποικιλότητά 

τους και οι υπηρεσίες που παρέχουν και ότι πρέπει να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των 

δασών στην κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στις καταιγίδες, καθώς και στην 

προσβολή από παράσιτα και ασθένειες· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να εκπονηθεί και 

να εφαρμοσθεί μια ανανεωμένη δασική στρατηγική της Ένωσης, η οποία θα καλύπτει τις 

πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα 

συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των 

δασών, μεταξύ άλλων, μέσω μιας αειφόρου διαχείρισης των δασών1· 

4. υποστηρίζει ότι, για να εφαρμοστεί ορθά η στρατηγική, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης που θα δίνει έμφαση στη σημασία της 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 

σχετικά με το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 – «Ευημερία εντός των ορίων 

του πλανήτη μας» 
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κινητικότητας και της βιώσιμης χρήσης της δασικής ξυλείας, με στόχο τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας και θα παρέχει, παράλληλα, μέσα ενίσχυσης 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων του δασικού κλάδου και θα στηρίζει οργανωμένες ομάδες 

ιδιοκτητών δασών· 

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης στόχων 

σε επίπεδο ΕΕ για δασική κάλυψη με σκοπό την αύξηση των υφιστάμενων επιπέδων, την 

αντιμετώπιση της αποψίλωσης και τη βελτίωση της ποιότητας των δασών και δασικών 

εκτάσεων που υπάρχουν· συνιστά την αύξηση της δασικής κάλυψης, ιδίως σε περιοχές 

που δεν ενδείκνυνται για παραγωγή τροφίμων και ειδικότερα σε κοντινή απόσταση από 

αστικές περιοχές, προκειμένου να μετριάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της ζέστης, να 

περιορίζεται η ρύπανση και να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και δασών· 

τονίζει την ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ότι τα δάση δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνον ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα για να 

αντισταθμίζουν την αύξηση των εκπομπών σε άλλους τομείς της οικονομίας· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ειδική δράση για την επίτευξη 

του στόχου 5 του Aichi, ο οποίος προβλέπει ότι, έως το 2020, ο ρυθμός απώλειας όλων 

των φυσικών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των δασών, θα πρέπει να έχει μειωθεί 

τουλάχιστον κατά το ήμισυ και, εάν είναι δυνατόν, να έχει σχεδόν μηδενιστεί, καθώς και 

ότι θα πρέπει να έχει περιοριστεί αισθητά η υποβάθμιση και ο κατακερματισμός των 

οικοτόπων1· 

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα, διότι ολόκληρος ο τομέας 

μπορεί να ωφεληθεί από νέες ιδέες· 

8. ενθαρρύνει τη δενδροφύτευση στις πόλεις ως τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων που συνδέονται με την αστική ρύπανση και τα ανθρωπογενή τοπία, για 

παράδειγμα με την εξασφάλιση σκίασης το καλοκαίρι και τη μείωση της θερμοκρασίας 

του αέρα κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη που αξιολογεί την επίπτωση του 

καταναλωτικού προτύπου της ΕΕ στην αποψίλωση των δασών, που δημοσιεύτηκε από 

την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά 

το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 20092, η 

μελέτη δεν πραγματεύεται την υποβάθμιση των δασών· ζητεί από την Επιτροπή να 

υποβάλει προτάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων που αναφέρονται στη μελέτη και 

να συνεισφέρει στην επίτευξη των ενωσιακών και διεθνών περιβαλλοντικών στόχων και 

δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα σχέδιο 

δράσης της ΕΕ σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών για τον σκοπό 

αυτό, όπως προβλέπεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον3· 

                                                 
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το 

φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 – Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0146. 
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και της απώλειας της βιοποικιλότητας (ΕΕ C 184E, 8.7.2010, σ. 4). 
3 Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013. 



 

AD\1051375EL.doc 5/11 PE544.461v02-00 

 EL 

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν τις πληρωμές των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών ως κίνητρα για τη διαχείριση των δασών, έχοντας υπόψη τη 

σημασία της ξυλείας ως ανανεώσιμης και φιλικής προς το κλίμα πρώτης ύλης και τον 

ρόλο των αξιακών αλυσίδων που βασίζονται στη δασοκομία· επισημαίνει ότι η βιώσιμη 

διαχείριση των δασών έχει θετική επίπτωση στην βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στην 

πυροπροστασία των δασών και στην ανθεκτικότητά τους στις πυρκαγιές, στις καταιγίδες, 

στα παράσιτα και στις ασθένειες, και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική 

ανάπτυξη, ιδίως στις αγροτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές·  

11. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξάπλωση της δασικής κάλυψης και στη 

διατήρηση και δημιουργία βιώσιμων δασικών οικοσυστημάτων με την εφαρμογή 

πρόσθετων φιλικών προς τη φύση μεθόδων δασοκομίας· πιστεύει ότι η ορθολογική χρήση 

των δασικών πόρων θα πρέπει να διασφαλίζεται με την αποτελεσματικότερη εποπτεία της 

υλοτόμησης, τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη 

χρησιμοποίηση κάθε άλλου αποτελεσματικού μέσου· 

12. τονίζει ότι, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα δάση που αποτελούν αντικείμενο 

διαχείρισης έχουν μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης CO2 σε σύγκριση με τα δάση που 

δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης· αναγνωρίζει ωστόσο το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν τα δάση που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης στις προσπάθειες 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 

αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στη 

μεγιστοποίηση της ικανότητας παγίδευσης του άνθρακα των δασών της ΕΕ1· 

13. τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι έως σήμερα δεν υφίσταται συγκεκριμένη δασική πολιτική για 

την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ότι, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου, οι δασικές 

πυρκαγιές αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συνιστά ταυτόχρονα αιτία και 

συνέπεια της κλιματικής αλλαγής·  επισημαίνει ότι οι καταιγίδες, οι πυρκαγιές και τα 

παράσιτα του δάσους μπορούν να περιοριστούν με την βελτιωμένη και ενεργό διαχείριση 

των δασών και μέσω δασοκομικών τεχνικών, για παράδειγμα με τη βόσκηση και με 

γεωργοδασοπονικές πρακτικές στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής· 

14. θεωρεί σημαντικό να εξασφαλίζεται όχι μόνον η διατήρηση και η διαχείριση των 

υφιστάμενων δασών, αλλά και η αναδάσωση των αποψιλωμένων περιοχών· θεωρεί ότι 

πρέπει επίσης να γίνει ειδική αναφορά στην ανάγκη εκτεταμένης αναδάσωσης σε 

περιοχές που έχουν επηρεαστεί από επανειλημμένες δασικές πυρκαγιές· 

15. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη τάση να λαμβάνεται υπόψη κυρίως η 

οικονομική διάσταση των δασών και να περιορίζεται η αξία τους στην ξυλεία που 

παράγουν, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη 

                                                 
1 Βλ. το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πλαίσιο για τις 

πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P7_TA(2014)0094): «τονίζει ότι μια δραστήρια δασοκομία που θα προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη και 

απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική και οικονομικά αποδοτική συνεισφορά στην 

επίτευξη των στόχων για το κλίμα· σημειώνει ότι κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο δάσους που δημιουργείται μέσω 

καλλιέργειας απορροφά περίπου 1,3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα· καλεί την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κίνητρα για την ενεργό συνεισφορά των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στην 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των κλιματικών στόχων, για παράδειγμα λαμβάνοντας μέτρα σε περιφερειακό 

επίπεδο υπέρ της βιώσιμης δασικής παραγωγής και της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα». 
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που επίσης παρέχουν· υπογραμμίζει την ανάγκη για συστηματικότερο καθορισμό της 

αξίας των υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων και για συνυπολογισμό της αξίας αυτής 

στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· 

16. επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν και να χρησιμοποιηθούν πλήρως οι μηχανισμοί 

της ΕΕ για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών πιέσεων που ασκούνται στα δάση από 

την εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, παρασίτων και ασθενειών· 

17. τονίζει ότι, δεδομένου ότι τα δάση διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος και τα 

χαρακτηριστικά, με ορισμένα κράτη μέλη να καλύπτονται από δάση σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 50% της επικράτειάς τους, η βιώσιμη διαχείριση των δασών έχει 

τεράστια σημασία όσον αφορά την προστιθέμενη αξία σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, ενώ 

παράλληλα έχει σημαντική συνεισφορά στο περιβάλλον· 

18. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η νέα στρατηγική αναφέρεται στο πρόβλημα 

των δασικών παρασίτων· θεωρεί, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα νομοθεσία σχετικά 

με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους για τα δάση, ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νέα, πρόσθετα οικονομικά μέσα για να βοηθήσει τις 

πληγείσες περιοχές να καταπολεμήσουν τα ιδιαίτερα επίμονα χωροκατακτητικά είδη και 

τα νέα χωροκατακτητικά ξένα είδη· 

19. θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι οι πλέον αραιοκατοικημένες και 

απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης διαθέτουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πηγές 

βιομάζας, να συνυπολογίζονται στην στρατηγική οι ιδιαιτερότητες αυτών των πλέον 

αραιοκατοικημένων και απομακρυσμένων περιοχών· 

20. θεωρεί ότι η στρατηγική πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη το πρόβλημα των 

ασθενειών των δένδρων, όπως ο μαρασμός των δρυών, ο οποίος μαστίζει φυτείες 

φελλοφόρων δρυών στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ισπανία και βλάπτει Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας και αποθέματα βιόσφαιρας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 

έχει εντάξει αποτελεσματικά μέτρα και συγκεκριμένους πόρους στη στρατηγική, πέραν 

εκείνων που ισχύουν στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την αντιμετώπιση 

των ασθενειών των δένδρων· 

21. τονίζει ότι η προβλεπόμενη αύξηση στη ζήτηση ξυλείας αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και 

πρόκληση για τα δάση και όλους τους δασικούς τομείς, ιδίως δεδομένου ότι οι ξηρασίες, 

οι πυρκαγιές, οι καταιγίδες και τα παράσιτα αναμένεται να καταστρέφουν δασικές 

εκτάσεις συχνότερα και σοβαρότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για προστασία των δασών από αυτές τις αυξανόμενες απειλές 

και για εξισορρόπηση των παραγωγικών τους λειτουργιών και της προστασίας τους· 

22. τονίζει την ανάγκη να διευκρινισθούν κατεπειγόντως οι επιπτώσεις των διάφορων 

χρήσεων της δασικής βιομάζας για την ενέργεια σε σχέση με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και να εντοπισθούν οι χρήσεις που μπορούν να επιτύχουν τα μεγαλύτερα 

οφέλη μετριασμού του φαινομένου στο πλαίσιο χρονοδιαγραμμάτων βάσει πολιτικής· 

23. επιδοκιμάζει, όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών, τα μέτρα που έλαβαν ορισμένα 

κράτη μέλη για την καθιέρωση προσωρινών απαγορεύσεων οικοδόμησης σε εκτάσεις που 
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έχουν πληγεί από πυρκαγιές, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο εμπρησμός με στόχο την 

επακόλουθη εκμετάλλευση των εκτάσεων· 

24. θεωρεί σημαντική την προώθηση της εφαρμογής της ιδέας της βιοοικονομίας, τηρώντας 

τα όρια βιωσιμότητας της προμήθειας πρώτων υλών, για να ευνοηθεί η οικονομική 

βιωσιμότητα των δασικών επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και της μεταφοράς 

τεχνολογίας και, εν προκειμένω, να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη όσον αφορά διάφορα 

δασικά προϊόντα, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι τα διαφορετικά επίπεδα ζήτησης 

δασικών προϊόντων τυγχάνουν εξισορρόπησης και αξιολόγησης σε σχέση με το δυναμικό 

βιώσιμης ζήτησης και άλλες οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρουν 

τα δάση· δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιοοικονομία για την 

επίτευξη των νέων προτεραιοτήτων της Επιτροπής για ανάπτυξη, απασχόληση και 

επενδύσεις· 

25. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αντικατάσταση των πρώτων υλών πετρελαίου ή 

υψηλής θερμοκρασίας με προϊόντα ξυλείας και υλοτομίας, παράλληλα με την πρόοδο 

στην έρευνα κα την τεχνολογία, η οποία μπορεί να συμβάλει θετικά σε περαιτέρω οφέλη 

σε σχέση με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 

26. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης παραγωγής ξυλείας και άλλων υλικών, όπως 

φελλού, οικολογικών χημικών ουσιών ή υφαντικών ινών, για την ανάπτυξη βιώσιμων 

οικονομικών μοντέλων και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· 

27. τονίζει ότι, για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιείται η ξυλεία με αποδοτικό τρόπο ως προς την χρήση των πόρων, σύμφωνα 

με την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει αποδοτική 

χρήση των πόρων ξυλείας στις κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ· 

28. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια βιωσιμότητας 

για τη στερεή και αέρια βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ώστε να περιοριστεί η μη αποδοτική χρήση πηγών 

βιομάζας· ζητεί την επανεξέταση και τον περιορισμό της θεωρίας της ουδετερότητας του 

άνθρακα όσον αφορά την καύση βιομάζας στο πλαίσιο των δράσεων κλιματικής 

πολιτικής της ΕΕ· 

29. επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας αποτελεσματικής χρήσης και 

επαναχρησιμοποίησης των δασικών πόρων και υλικών ξυλείας, τόσο ως πηγής μείωσης 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ένωσης, βελτίωσης της αυτάρκειας της ΕΕ 

σε ξυλεία και της ανταγωνιστικότητας του δασικού της τομέα, όσο και ως συνεισφοράς 

στον περιορισμό της μη βιώσιμης δασικής διαχείρισης και στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος, αλλά και ως περιορισμού της αποψίλωσης των δασών σε τρίτες χώρες· 

30. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη χρήση ξυλείας, προϊόντων 

υλοτομίας και δασικής βιομάζας τοπικής προέλευσης, σε σχέση με την ξυλεία που 

εισάγεται από τρίτες χώρες, με στόχο να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμα άνθρακα που 

προκαλούν οι υπερπόντιες μεταφορές και να τονώσει τη βιώσιμη τοπική παραγωγή· 

31. υποστηρίζει με έμφαση την αποδοτική χρήση της ξυλείας ως πρώτης ύλης και αντιτίθεται 

σε οποιοδήποτε νομικά δεσμευτικό προβάδισμα στη χρήση της ξυλείας, διότι αυτό θα 
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οδηγήσει, αφενός, στη συρρίκνωση της ενεργειακής αγοράς και στον περιορισμό της 

ανάπτυξης νέων και καινοτόμων χρήσεων της βιομάζας και, αφετέρου, είναι αδύνατον να 

εφαρμοστεί σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές της υπαίθρου· υποστηρίζει 

εν προκειμένω μια ανοιχτή προσέγγιση, με γνώμονα την αγορά, η οποία θα επιτρέπει σε 

διάφορους παράγοντες να αναπτύσσουν το δυναμικό των προηγμένων υλικών και 

χημικών ουσιών με βάση το ξύλο, προϊόντα που αναμένεται να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στη βιοοικονομία της ΕΕ· 

32. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον ρυθμό της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, ιδίως 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία συχνά οφείλεται στην παράνομη υλοτόμηση· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν εκτενώς την οδηγία της ΕΕ για την 

ξυλεία και το σύστημα FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας, με σκοπό να καταπολεμηθεί η 

παράνομη εμπορία ξυλείας, η οποία απειλεί τα δασικά οικοσυστήματα και έχει αρνητικές 

επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα στο ευρωπαϊκό εμπόριο ξυλείας· συνιστά την 

εφαρμογή ή την προσαρμογή των σχετικών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να προωθήσουν την αγορά δεόντως πιστοποιημένης ξυλείας και 

προϊόντων υλοτομίας· 

33. υπενθυμίζει ότι, έως το 2020 και σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών, τα 

σχέδια δασικής διαχείρισης ή τα αντίστοιχα μέσα πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα 

δάση που ανήκουν στο δημόσιο και τις δασικές εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 

ορισμένο μέγεθος και λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να προωθούν την 

εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των δασών χωρίς να δημιουργούν περιττό διοικητικό 

φόρτο και έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας καθώς 

και την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα»· 

34. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι παγκόσμιες προκλήσεις σε διεθνή πολυμερή 

φόρα· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση μιας βιώσιμης 

δασικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μειωθούν οι πρακτικές μη 

βιώσιμης διαχείρισης και παράνομου εμπορίου, να προστατεύεται το περιβάλλον και να 

μειωθεί η παγκόσμια αποψίλωση· ζητεί προς τούτο από την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα 

σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, όπως 

προβλέπεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον1· 

35. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες που διέπουν τη χρήση ξυλείας για οικοδομικούς σκοπούς 

διαφέρουν στα διάφορα κράτη μέλη· ζητεί, επομένως, να αναληφθεί δέσμευση για τη 

θέσπιση ενωσιακών κανόνων οι οποίοι θα προωθούν την ευρεία χρήση ξυλείας στα 

κτήρια· 

36. χαιρετίζει την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην προστασία και την αύξηση της 

γενετικής ποικιλομορφίας των δασών και υπογραμμίζει ότι, όπως έδειξαν πρόσφατες 

έρευνες, οι πληθυσμοί δένδρων με γενετική ποικιλομορφία έχουν την ικανότητα να 

προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή· 

37. αναγνωρίζει τις θετικές επιπτώσεις των δένδρων και των δασών για τη σωματική και 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό 

ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020. 
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ψυχική υγεία του ανθρώπου και ενθαρρύνει τις δημοτικές αρχές να διατηρήσουν ή να 

βελτιώσουν τις συνδέσεις δημόσιας συγκοινωνίας μεταξύ αστικών περιοχών και δασών, 

για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις· 

38. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ειδικά μέτρα για τη βιοποικιλότητα, 

συγκεκριμένα ειδικά μέτρα για τη διατήρηση προστατευόμενων ειδών και φυσικών 

οικοτόπων για τη βελτίωση της κατάστασής τους, τόσο εντός περιοχών του Natura 2000 

όσο και πέρα από αυτές, κατά την έγκριση και εφαρμογή των σχεδίων τους διαχείρισης 

των δασών· 

39. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, μια φιλόδοξη, αντικειμενική και αποδεικτέα σειρά κριτηρίων 

και δεικτών για την βιώσιμη διαχείριση των δασών, έχοντας κατά νου το έργο που 

επιτελέστηκε στο πλαίσιο της Forest Europe (Διυπουργικής διάσκεψης για την προστασία 

των δασών στην Ευρώπη) και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των τύπων δασών σε όλη 

την Ευρώπη·  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση της 

λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία·  

40. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η επιστημονική έρευνα με αντικείμενο την 

ορθολογική χρήση της βιομάζας και την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών ταχείας 

ανάπτυξης, καθώς και να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα παρέχει οικονομικά κίνητρα 

για τη χρήση αποβλήτων βιομάζας· 

41. υπογραμμίζει την υψηλή αξία των δασών για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως 

αποδεικνύεται σε δημοσκοπήσεις· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα από τα πρωταρχικά 

οφέλη των δασών και των δασικών εκτάσεων για τους ευρωπαίους πολίτες· 

42. αναγνωρίζει ότι η δασοκομία σύντομης αμειψισποράς θα μπορούσε να παράσχει βιώσιμη 

βιομάζα ξυλείας, παράλληλα με την απαραίτητη συντήρηση των εδαφών, μειώνοντας, ως 

εκ τούτου, τους κινδύνους διάβρωσης του εδάφους και κατολισθήσεων σε εκτάσεις που 

δεν χρησιμοποιούνται ή έχουν εγκαταλειφθεί· 

43. σημειώνει με ανησυχία ότι η αυξανόμενη ζήτηση για βιομάζα, ιδίως ξύλο, μπορεί να 

πυροδοτήσει εκτεταμένη αποψίλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο· 

επισημαίνει ότι, μολονότι αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, 

τους υδάτινους κύκλους και την βιοποικιλότητα, αυξάνει την πίεση προς τις παγκόσμιες 

συμφωνίες όπως η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλία (CBD) και το συνεργατικό 

πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και 

την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD)· 

44. αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση για όλο τον κύκλο ζωής των δασικών προϊόντων 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της πράσινης οικονομίας, ιδίως 

όσων συνδέονται με τις πολιτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την 

αποτελεσματική χρήση των πόρων· επισημαίνει ότι, προς τούτο, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να προωθούν τη βιώσιμη χρήση δασικών προϊόντων στην οικοδομική βιομηχανία· 

45. προτρέπει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τη δασική πολιτική τους με τέτοιο τρόπο ώστε 

να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η σημασία των δασών σε σχέση με την προστασία της 
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βιοποικιλότητας, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, την παγίδευση του διοξειδίου 

του άνθρακα και τον καθαρισμό του αέρα, καθώς και για τη διατήρηση του κύκλου του 

ύδατος· 

46. ζητεί την ενίσχυση της εναρμονισμένης παρακολούθησης των ευρωπαϊκών δασικών 

πόρων, περιλαμβανομένων όλων των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται 

ή όχι με την ξυλεία, ως βάση για την ορθή χάραξη πολιτικών και λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται ένα 

μέσο που θα βασίζεται σε υφιστάμενους φορείς και οργανισμούς και θα αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση ανθεκτικών ευρωπαϊκών δασών στο μέλλον, μέσω της μείωσης των 

επιπτώσεων των διαταραχών και της διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα 

δάση στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών και των γαιών. 
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