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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών είναι η δεύτερη κυριότερη 

αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη και ευθύνεται για το 15 % περίπου των παγκόσμιων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου1· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υιοθέτηση 

των ορθών προσεγγίσεων πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των 

δασών, προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη που είτε σχετίζονται με τον άνθρακα είτε 

όχι· 

2. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να 

αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβόθρων άνθρακα, 

συμπεριλαμβανομένων των δασών· 

3. σημειώνει ότι η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και η 

ανανέωση των δασών ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30 % όλων των δράσεων 

μετριασμού που απαιτούνται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 

1,5°C2· 

4. σημειώνει ότι η αποψίλωση ευθύνεται για το 11 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του συνόλου 

των επιβατικών αυτοκινήτων· 

5. επιβεβαιώνει τη σύνδεση του είδους διαχείρισης των δασών με το ισοζύγιο άνθρακα 

στις τροπικές ζώνες, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατα έγγραφα3, στα οποία 

καταδεικνύεται ότι και οι πιο ήπιες μορφές υποβάθμισης, και όχι μόνον η αποψίλωση 

μεγάλης κλίμακας όπως είχε θεωρηθεί στο παρελθόν, πιθανόν αποτελούν πολύ 

σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αντιστοιχούν σε πάνω από το 

ήμισυ των εκπομπών· 

6. επισημαίνει ότι η αναδάσωση, η αποκατάσταση των υπαρχόντων υποβαθμισμένων 

δασών και η αυξανόμενη δενδροκάλυψη των γεωργικών τοπίων μέσω της 

γεωργοδασοκομίας αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες πηγές αρνητικών εκπομπών με 

σημαντική δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του 

Παρισιού· 

7. αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα εις βάρος των δασών, όπως η παράνομη υλοτομία, 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. και Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate (Γιατί η διατήρηση των τροπικών δασών είναι απαραίτητη και επείγουσα προκειμένου να 

διατηρείται σταθερό το κλίμα) (Νοέμβριος 2014), έγγραφο εργασίας 385, Centre for Global Development. 

McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα), (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global 

greenhouse gas abatement cost curve (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα: 2η εκδοχή της 

καμπύλης για το κόστος περιορισμού των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου), (2013). 
3 Baccini, A. κ.α., Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss 

(Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή άνθρακα βάσει υπέργειων μετρήσεων κέρδους και απώλειας), 

(2017). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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αντιπροσώπευαν -σύμφωνα με εκτιμήσεις1- αξία ύψους 50-152 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 

2016, έχοντας αυξηθεί από τα 30-100 δισ. το 2014, και κατατάσσονται στην πρώτη 

θέση όσον αφορά τα έσοδα από περιβαλλοντικά εγκλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο· 

σημειώνει ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση του οργανωμένου 

εγκλήματος και αποδυναμώνουν σημαντικά τις κυβερνήσεις, τα έθνη και τις τοπικές 

κοινότητες εξαιτίας μη εισπραχθέντων εσόδων· 

8. υπενθυμίζει την πρόκληση της Βόννης2, η οποία έχει ως στόχο την αποκατάσταση 350 

εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης και αποψιλωμένης γης έως το 2030, που θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα περίπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως 

σε καθαρά οφέλη από την προστασία των λεκανών απορροής, βελτιωμένες 

καλλιέργειες και δασικά προϊόντα, και θα μπορούσε να δεσμεύσει έως 1,7 γιγατόνους 

ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως· 

9. επισημαίνει ότι τα δάση δεν αποτελούν μόνο βασική πηγή ξυλείας, τροφίμων και ινών, 

αλλά φιλοξενούν το 80 % της παγκόσμιας χερσαίας βιοποικιλότητας, αποτελούν 

σημαντικό πάροχο διάφορων υπηρεσιών οικοσυστημάτων και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα· 

10. τονίζει ότι τα δευτερογενή δάση, τα οποία αναγεννώνται σε μεγάλο βαθμό μέσω 

φυσικών διεργασιών έπειτα από σημαντικές ανθρωπογενείς ή φυσικές διαταραχές στα 

πρωτογενή δάση, παρέχουν, παράλληλα με τα πρωτογενή δάση, ζωτικής σημασίας 

υπηρεσίες οικοσυστήματος, μέσα διαβίωσης για τοπικούς πληθυσμούς και αποτελούν 

πηγή ξυλείας· θεωρεί ότι καθώς η επιβίωσή τους απειλείται επίσης από την παράνομη 

υλοτομία, οποιαδήποτε δράση αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τη 

διαχείριση των δασών θα πρέπει επίσης να στοχεύει στα δευτερογενή δάση, και όχι 

μόνο στα πρωτογενή· 

11. σημειώνει ότι έχει πλέον αποδειχτεί και είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μετατροπή του 

τροπικού δάσους σε γεωργικές εκτάσεις, φυτείες και σε εκτάσεις για άλλες χρήσεις γης 

προκαλεί σημαντική απώλεια ειδών, ιδίως δε εξειδικευμένων δασικών ειδών· 

12. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων εκείνες 

που ανέλαβε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

(COP21), του φόρουμ του ΟΗΕ για τα δάση (UNFF), της σύμβασης του ΟΗΕ για τη 

βιολογική ποικιλότητα (UNCBD), της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση και 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα του στόχου 15.2, για την προώθηση της 

εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων δασών, την ανάσχεση της 

αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και τη 

σημαντική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 

2020· 

13. υπενθυμίζει συγκεκριμένα ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους στόχους του 

Aichi της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, που απαιτούν τη διατήρηση του 17 

% όλων των οικοτόπων, την αποκατάσταση του 15 % των υποβαθμισμένων 

οικοσυστημάτων και τον μηδενισμό σχεδόν της απώλειας δασών ή τη μείωσή της 

                                                 
1 UNEP, έκθεση με τίτλο «The Rise of Environmental Crime» (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος), 

(2016). 
2 Βλ. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
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τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει, ειδικότερα, τις συλλογικές δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 

διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση, για την αποκατάσταση 150 εκατομμυρίων 

εκταρίων υποβαθμισμένων τοπίων και δασικών εκτάσεων έως το 2020 και τη 

σημαντική αύξηση του ρυθμού παγκόσμιας αποκατάστασης μετέπειτα, που θα 

αποκαταστήσει τουλάχιστον άλλα 200 εκατομμύρια εκτάρια έως το 2030· 

15. εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης μελέτης 

σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ κατά της 

αποψίλωσης των δασών1, που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής· σημειώνει ότι η μελέτη αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε επτά 

βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, ήτοι το φοινικέλαιο, η σόγια, το 

καουτσούκ, το βόειο κρέας, ο αραβόσιτος, το κακάο και ο καφές, και αναγνωρίζει ότι η 

ΕΕ είναι σαφώς μέρος του προβλήματος της αποψίλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο· 

16. έχει πλήρη επίγνωση της πολυπλοκότητας του ζητήματος της αποψίλωσης των δασών 

και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξευρεθεί μια συνολική λύση με βάση τη 

συλλογική ευθύνη πολλών παραγόντων· συνιστά ένθερμα την τήρηση αυτής της αρχής 

για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας, συμπεριλαμβανομένων της 

ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, των κρατών μελών, των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, των κυβερνήσεων των παραγωγών χωρών, των αυτόχθονων πληθυσμών και 

των τοπικών κοινοτήτων, των εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, των ενώσεων 

καταναλωτών και των ΜΚΟ· είναι πεπεισμένο, επιπλέον, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες 

πρέπει απαραιτήτως να συμβάλουν, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου 

να επιλυθούν τα πολυάριθμα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την αποψίλωση 

των δασών· 

17. επικροτεί το γεγονός ότι σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα (πολύ συχνά από 

την ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξαλείψουν την αποψίλωση των δασών από τις αλυσίδες 

εφοδιασμού και τις επενδύσεις τους· σημειώνει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση και να ενισχύσει τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα 

μέσω πολιτικών και κατάλληλων μέτρων που θα δημιουργήσουν κοινή βάση για όλες 

τις εταιρείες και θα εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού· θεωρεί ότι αυτό θα 

ενισχύσει τις δεσμεύσεις, θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και θα καταστήσει τις 

εταιρείες πιο υπεύθυνες σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους· 

18. σημειώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού για την ξυλεία· θεωρεί ότι το ενδεχόμενο να επιλεγεί στο ερωτηματολόγιο 

μία δυνατότητα που θα αφορά τη μείωση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού δεν 

δικαιολογείται, δεδομένου ότι το παράνομο εμπόριο ακμάζει στο πλαίσιο του 

σημερινού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού· σημειώνει επίσης τη θέση της 

Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Επεξεργασίας Ξύλου υπέρ της επέκτασης 

του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού σε όλα τα προϊόντα ξυλείας· 

19. σημειώνει ότι κατά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, το 2016 

(SWD(2016)0034), δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί το κατά πόσον οι κυρώσεις που 

καθορίζονται από τα κράτη μέλη είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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διότι ο αριθμός των κυρώσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρός· 

αμφισβητεί την εφαρμογή, από ορισμένα κράτη μέλη, του κριτηρίου περί «εθνικών 

οικονομικών συνθηκών» για τον καθορισμό κυρώσεων,  δεδομένης της διεθνούς πτυχής 

του συγκεκριμένου εγκλήματος και του γεγονότος ότι κατέχει την πρώτη θέση όσον 

αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στον κόσμο· 

20. σημειώνει την αποκάλυψη ότι οι άδειες εξαγωγής στο πλαίσιο της επιβολής της 

δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT) επιτρέπουν την 

ανάμειξη ξυλείας παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία και ότι η εν λόγω ξυλεία, 

ως εκ τούτου, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται προς την ΕΕ ως σύμφωνη με τον 

κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR)1· 

21. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με 

τον κανονισμό για την ξυλεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υλοτομία πολέμου 

και να προτείνει πιο λεπτομερή μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για την ενίσχυση της 

επιβολής, συμπεριλαμβανομένων της απαίτησης για ενίσχυση του ελέγχου δέουσας 

επιμέλειας από παράγοντες που εισάγουν από περιοχές οι οποίες πλήττονται από 

συγκρούσεις ή από περιοχές υψηλού κινδύνου, των όρων και προϋποθέσεων κατά της 

δωροδοκίας στις συμβάσεις με προμηθευτές, της εφαρμογής διατάξεων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και των 

λογιστικών ελέγχων κατά της διαφθοράς· 

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν 

τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, και ο κανονισμός να καλύπτει όλα τα προϊόντα 

που είναι ή ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από ξύλο και περιέχουν ή ενδέχεται να 

περιέχουν ξύλο· τονίζει την απαίτηση διενέργειας επαρκών και αποτελεσματικών 

ελέγχων, μεταξύ άλλων σε σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και σε εισαγωγές από χώρες 

επεξεργασίας, και ζητεί την καθιέρωση αυστηρών και αποτρεπτικών κυρώσεων για 

όλους τους οικονομικούς παράγοντες, δεδομένου ότι πρόκειται για διεθνές έγκλημα που 

αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων· 

23. σημειώνει την ύπαρξη προτύπων κοινοτικής δασοκομίας/εθιμικών καθεστώτων 

ιδιοκτησίας γης, τα οποία μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη2, 

συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των δασικών εκτάσεων και των διαθέσιμων 

υδάτινων πόρων, της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας μέσω της θέσπισης 

σαφών κανόνων για την πρόσβαση στην ξυλεία, και ενός ισχυρού συστήματος 

παρακολούθησης των δασών· προτείνει να πραγματοποιηθεί περισσότερη έρευνα και 

να παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη νομικών πλαισίων σχετικά με την κοινοτική 

δασοκομία· 

24. τονίζει ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης των λαών, για παράδειγμα 

                                                 
1 Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού «Environmental Investigation Agency» (EIA) και του ινδονησιακού 

δικτύου παρακολούθησης των δασών (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) του 2014, με τίτλο 

«Permitting Crime Report», ορισμένες εταιρείες με άδεια TLAS εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

«νομιμοποίησης παράνομης ξυλείας», καθώς αναμιγνύουν παράνομης προέλευσης ξυλεία με νόμιμη ξυλεία. 

Σήμερα, η ξυλεία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται στην ΕΕ ως ξυλεία με άδεια FLEGT. Διατίθεται 

στη διεύθυνση http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, 

πρωτογενής πηγή https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
2 Μία περίπτωση από το Νεπάλ, όπως παρουσιάζεται από την ClientEarth, που διατίθεται στη διεύθυνση 

https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/ 
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μέσω του Συντάγματος, δεν εφαρμόζεται κατ’ ανάγκη στην πράξη1 και ότι η ΕΕ θα 

πρέπει, επομένως, να διενεργεί ενεργό έλεγχο για να διασφαλίζεται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής 

σχέσης (VPA) και για μεμονωμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης της ΕΕ για την 

ανάπτυξη· 

25. υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

2013/50/ΕΕ για τη διαφάνεια, η οποία εισάγει απαίτηση γνωστοποίησης για πληρωμές 

που πραγματοποιούνται προς τις κυβερνήσεις από εισηγμένες και μεγάλες μη 

εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία και την 

υλοτόμηση πρωτογενών (φυσικών και ημιφυσικών) δασών, θα πρέπει να υποβληθεί έως 

τις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· σημειώνει επίσης ότι η 

έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση· ενόψει ενδεχόμενης 

αναθεώρησης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της 

υποχρέωσης σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας που επηρεάζουν τα δάση και σε άλλα 

δάση πλην των πρωτογενών· 

26. καλεί την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά την εντατικοποίηση των εν 

εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης για 

την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· 

τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα υλοτόμησης που χορηγούνται με 

δόλιο τρόπο ή παράνομα δεν νομιμοποιούνται με καμία συμφωνία ή νομοθεσία, ότι η 

νομοθεσία και οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις 

που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι οδηγούν σε επαρκή μέτρα για τη διατήρηση 

και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της νομικής προστασίας 

των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, 

αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ιδιοκτησία γης και τα εθιμικά 

τους δικαιώματα, και ότι αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων στο παγκόσμιο 

εμπόριο προϊόντων ξυλείας, όπως η υλοτομία πολέμου και η υλοτομία μετατροπής· 

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις πολιτικές δωρητών και να 

διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω αυτών των πολιτικών δεν 

χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την επέκταση της υλοτομίας βιομηχανικής 

κλίμακας σε ανέπαφα τροπικά δάση· ζητεί την αναστολή της χρηματοδότησης για 

οποιοδήποτε έργο όταν υφίσταται τεκμηριωμένη αξίωση για τέτοιου είδους υλοτομία, 

μέχρι την απόρριψη της εν λόγω αξίωσης ή την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων· 

28. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πρωτοβουλίες από πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες 

χώρες, που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της απρόσκοπτης επέκτασης των 

γεωργικών πρακτικών και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν δυσμενείς 

επιπτώσεις στη διαχείριση των δασών, τις συνθήκες διαβίωσης και την πολιτιστική 

ακεραιότητα των αυτόχθονων λαών, καθώς και επιζήμιες συνέπειες για την κοινωνική 

σταθερότητα και την επισιτιστική κυριαρχία των γεωργών· 

                                                 
1 Μια πρόσφατη υπόθεση (έργο WaTER που χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΔ DEVCO) αφορούσε την παραβίαση 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης των αυτοχθόνων λαών της Κένυας, Ogiek και Sengwer, παρά την αναγνώριση 

των δικαιωμάτων τους σχετικά με την ιδιοκτησία γης στο Σύνταγμα, συγκεκριμένα στο άρθρο 63 παράγραφος 2 

στοιχείο δ), και στον νόμο για την κοινοτική γη του 2016. 
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29. σημειώνει ότι η διαδικασία FLEGT θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες 

της αποψίλωσης των δασών στις χώρες παραγωγής, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

επισφαλή καθεστώτα ιδιοκτησίας γης, την ανεπαρκή επιβολή του νόμου και την 

ανεπαρκή διακυβέρνηση· 

30. ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου με πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες 

χώρες, να θίξει το ζήτημα της ανάγκης για θέσπιση κατάλληλων συστημάτων 

αποζημίωσης και προγραμμάτων για τις τοπικές κοινότητες που εκτοπίστηκαν βίαια και 

στερούνται την πρόσβαση στη γη και τους πόρους που τους ανήκουν βάσει των 

εθιμικών δικαιωμάτων, και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ελεύθερη, εκ των προτέρων 

και εν επιγνώσει συναίνεση (FPIC) δεν έχει αποκτηθεί· 

31. καλεί την ΕΕ να θεσπίσει, ως συμπληρωματικό στοιχείο των VPA, νομοθετικές 

διατάξεις που συνδέονται με τις εν λόγω συμφωνίες, κατά το παράδειγμα του 

κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τις εταιρείες όσο και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και να επανεξετάσει τη λειτουργία των υφιστάμενων VPA 

στην πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινή αξιολόγηση του συστήματος 

διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας στη χώρα λειτουργεί όπως περιγράφεται στη 

VPA και ότι μπορεί να αποκλειστεί η νομιμοποίηση παράνομης ξυλείας· σημειώνει με 

ανησυχία ότι ενώ η ΕΕ -προς τιμήν της- έχει ρυθμίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ξυλείας, 

αλιευμάτων και ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, δεν έχει 

ακόμη ρυθμίσει την αλυσίδα εφοδιασμού κανενός βασικού γεωργικού προϊόντος που 

θέτει σε κίνδυνο τα δάση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία, προκειμένου να 

διαπιστωθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητά του· 

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια διαδικασία που θα 

ενεργοποιείται όταν ξεσπάει σύγκρουση σε μια χώρα εταίρο της VPA, 

συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ανεξάρτητης επιτροπής για την εκτίμηση του 

κινδύνου ανάπτυξης υλοτομίας πολέμου και της ανάγκης για αναστολή της VPA σε όλα 

τα στάδια των διαπραγματεύσεων όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα 

έσοδα από το εμπόριο ξυλείας τροφοδοτούν τις συγκρούσεις· 

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 

και άλλων πολιτικών της ΕΕ και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ τους, καθώς και να 

διασφαλίσει ότι υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τα προγράμματα για την 

καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως το 

REDD+· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εισαγωγή βασικών προϊόντων που 

θέτουν σε κίνδυνο τα δάση εξαιρείται από άμεση ή έμμεση στήριξη στο πλαίσιο της 

μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να 

ενθαρρύνει, όπου είναι εφικτό, την αύξηση της πρακτικής της γεωργοδασοκομίας και 

της αναδάσωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την αποψίλωση των δασών 

συζητούνται και υπό το φως των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 

με ορίζοντα το 2020, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης στον τομέα αυτόν· 

34. θεωρεί ότι η χαρτογράφηση, μεταξύ άλλων μέσω δορυφορικών και γεωχωρικών 

τεχνολογιών, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της 



 

AD\1153149EL.docx 9/13 PE618.209v02-00 

 EL 

λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δασών, καθώς και για τη θέσπιση 

στοχευμένων στρατηγικών για τη δάσωση, την αναδάσωση και τη δημιουργία 

οικολογικών διαδρόμων· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

παράσχουν τεχνική και οικονομική βοήθεια στις πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες 

χώρες, προκειμένου να υποστηρίξουν την εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των δασών 

τους, υποστηρίζοντας επίσης έργα συνεργατικής χαρτογράφησης που εκτελούνται από 

κοινού από ΜΚΟ, δασικές οργανώσεις, επιστήμονες και τοπικούς εμπειρογνώμονες· 

35. σημειώνει ότι περισσότερα από τα μισά βασικά προϊόντα που παράγονται και εξάγονται 

στην παγκόσμια αγορά είναι προϊόντα παράνομης αποψίλωσης δασών1, και ότι πάνω 

από το 80 % της συνολικής αποψίλωσης οφείλεται στην επέκταση της γεωργίας, τόσο 

της εμπορικής όσο και της γεωργίας αυτοσυντήρησης2· σημειώνει επίσης ότι οι 

εισαγωγές ζωοτροφών και πρωτεϊνών της ΕΕ (π.χ. σόγια), εξαιτίας των υψηλών 

επιπέδων κατανάλωσης κρέατος όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη, οι 

εισαγωγές της όσον αφορά το κακάο και το φοινικέλαιο, η ροή κεφαλαίων σε τομείς 

που ευθύνονται για την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, η κατανάλωση 

βιοκαυσίμου στην ΕΕ και η αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα και ξυλεία, μεταξύ 

άλλων για ενέργεια, αποτελούν σημαντικές αιτίες της αποψίλωσης και της υποβάθμισης 

των δασών3· 

36. καλεί την ΕΕ να θεσπίσει ένα δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την 

ιχνηλασιμότητα όλων των αλυσίδων εφοδιασμού των εισαγωγέων βασικών γεωργικών 

προϊόντων έως και την προέλευση των πρώτων υλών· επισημαίνει ότι οι νέες 

τεχνολογίες, για παράδειγμα η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της προέλευσης των βασικών προϊόντων και 

τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για την ενίσχυση της 

διαφάνειας όσον αφορά την προέλευση των διάφορων βασικών προϊόντων και την 

εξάλειψη, ουσιαστικά, της υποβάθμισης και της αποψίλωσης των δασών από τις 

αλυσίδες εφοδιασμού· 

37. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα πιστοποίησης για την είσοδο στην 

αγορά της ΕΕ προϊόντων που παράγονται κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς να 

συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών· 

38. όσον αφορά το φοινικέλαιο, αναγνωρίζει τη θετική συνεισφορά των υφιστάμενων 

συστημάτων πιστοποίησης, διαπιστώνει όμως με λύπη ότι το RSPO, το ISPO, το MSPO 

και όλα τα άλλα κύρια αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης δεν απαγορεύουν 

αποτελεσματικά στα μέλη τους τη μετατροπή τροπικών δασών ή τυρφώνων σε φυτείες 

φοινικόδεντρων· θεωρεί, συνεπώς, ότι τα εν λόγω κύρια συστήματα πιστοποίησης δεν 

περιορίζουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τη δημιουργία και 

τη λειτουργία των φυτειών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να αποτρέψουν 

μεγάλες πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Feasibility study on options to step up EU action against deforestation (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων 

πιστοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φοινικέλαιο που διατίθεται στην 

αγορά της ΕΕ συνάδει με όλα τα απαραίτητα πρότυπα και είναι βιώσιμο· σημειώνει ότι 

το θέμα της βιωσιμότητας στον τομέα του φοινικέλαιου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μόνο με εθελοντικά μέτρα και πολιτικές, αλλά ότι οι εταιρείες του τομέα πρέπει επίσης 

να υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες και σε υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης· 

39. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την 

αποψίλωση των τροπικών δασών1, όπου μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται ότι το 73 % της 

αποψίλωσης παγκοσμίως οφείλεται στην εκκαθάριση εκτάσεων για παραγωγή βασικών 

γεωργικών προϊόντων, το 40 % της αποψίλωσης δασών παγκοσμίως οφείλεται στη 

μετατροπή τους σε μεγάλης κλίμακας φυτείες μονοκαλλιέργειας για την παραγωγή 

φοινικέλαιου, και ότι η ΕΕ είναι σημαντικός εισαγωγέας προϊόντων που έχουν παραχθεί 

κατόπιν αποψίλωσης δασών· επίσης, υπενθυμίζει τις τροπολογίες του στην οδηγία για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καταργούν σταδιακά τα κίνητρα για τη χρήση 

φοινικέλαιου στα καύσιμα μεταφορών έως το 2021· 

40. καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με το 

φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών (A8-0066/2017) και να εισαγάγει 

κριτήρια βιωσιμότητας για το φοινικέλαιο και τα προϊόντα που το περιέχουν και 

εισάγονται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και ένα μοναδικό σύστημα πιστοποίησης, και να 

βελτιώσει την ιχνηλασιμότητα του εισαγόμενου φοινικέλαιου· 

41. παροτρύνει την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να 

εργαστούν για τη θέσπιση μιας δέσμευσης που θα προβλέπει ότι ολόκληρη η ΕΕ θα 

προμηθεύεται αποκλειστικά πιστοποιημένο βιώσιμο φοινικέλαιο έως το 2020, μέσω, 

μεταξύ άλλων, της υπογραφής και της εφαρμογής της διακήρυξης του Άμστερνταμ με 

τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από αλυσίδες βασικών 

γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες», και να εργαστούν 

για τη θέσπιση μιας δέσμευσης της βιομηχανίας, μέσω, μεταξύ άλλων της υπογραφής 

και της εφαρμογής της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Υπέρ μιας πλήρως 

βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού φοινικελαίου μέχρι το 2020»· 

42. θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών πρέπει να 

συμπεριλάβουν ενισχύσεις και στήριξη για την πλέον αποτελεσματική χρήση των 

υφιστάμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την 

προσέγγιση του «έξυπνου χωριού»· αναγνωρίζει ότι οι αγροοικολογικές πρακτικές 

έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος 

και την ανθεκτικότητα μέσω μικτών, εξαιρετικά διαφοροποιημένων μεθόδων φύτευσης, 

γεωργοδασοκομίας και μόνιμων καλλιεργειών, που είναι σημαντικές και για 

καλλιέργειες όπως το φοινικέλαιο, το κακάο ή το καουτσούκ, και προσφέρουν επίσης 

πρόσθετα οφέλη από άποψη κοινωνικών αποτελεσμάτων και διαφοροποίησης της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας, χωρίς να χρησιμοποιείται ως λύση η αλλαγή 

χρήσης περαιτέρω δασικών γαιών· 

43. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται και το κανονιστικό πλαίσιο 

δεν δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098. 
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και δεν εμποδίζουν την πρόσβασή τους στις αγορές και στο διεθνές εμπόριο· 

44. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει πολιτική βούληση και ηγετικό πνεύμα 

αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εκπονήσει, το συντομότερο δυνατό και πριν από τη 

λήξη της τρέχουσας εντολής της Επιτροπής, ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης της ΕΕ 

σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, το οποίο θα περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα κανονιστικά μέτρα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι καμία από τις αλυσίδες 

εφοδιασμού ή τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την ΕΕ δεν οδηγεί σε 

αποψίλωση, υποβάθμιση των δασών ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

45. ζητεί η νομοθετική αυτή δράση να περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας 

επιμέλειας σχετικά με την αλυσίδα παραγόντων που χρησιμοποιούν βασικά προϊόντα τα 

οποία θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

για την ανάληψη δράσης με στόχο την εξάλειψη του κινδύνου αποψίλωσης των δασών 

λόγω χρηματοπιστωτικών επενδύσεων· 

46. τονίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με 

τις δεσμεύσεις της Ένωσης να αναλάβει δράση για τη μείωση της αποψίλωσης και της 

υποβάθμισης των δασών και να ενισχύσει τα δασικά αποθέματα άνθρακα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπάρχουσες 

διπλωματικές και θεσμικές διαδικασίες και διάλογους για να ενθαρρύνουν τις χώρες 

που επεξεργάζονται ή/και εισάγουν σημαντικές ποσότητες τροπικής ξυλείας, ιδίως όταν 

τα εν λόγω προϊόντα ξυλείας εξάγονται στη συνέχεια στην ΕΕ, όπως συμβαίνει με την 

Κίνα και το Βιετνάμ, να θεσπίσουν αποτελεσματική νομοθεσία που θα απαγορεύει την 

εισαγωγή παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και να απαιτούν από τους παράγοντες να 

διεξάγουν ελέγχους δέουσας επιμέλειας συγκρίσιμους με εκείνους που προβλέπονται 

στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία. 
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