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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και την 
ενημέρωση στο δασικό τομέα στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών για τις κλιματικές 
αλλαγές· υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ του δασικού και του γεωργικού τομέα, που 
και οι δύο πλήττονται βαθιά από το φαινόμενο αυτό· θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
τα δάση θα πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο να βελτιωθούν η διαχείριση και η συντήρηση 
των δασών, ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στρέφεται τόσο προς την προστασία των 
δασών όσο και προς την αειφόρο χρήση των πόρων ξυλείας, καθώς τα δάση αποτελούν 
παροχείς λύσεων στην κλιματική αλλαγή και τις νέες προκλήσεις, καθώς και ότι ο στόχος 
μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου αντοχής·

2. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η δασική στρατηγική θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κυρίως υπόθεση των κρατών μελών, με πρόσθετη 
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα στο 
κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
πλαίσιο στρατηγικής θα βελτίωνε τον συντονισμό των εθνικών και κοινοτικών μέτρων 
και θα τόνωνε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

3. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τη στήριξη, το 
συντονισμό και τη συμπλήρωση των πρωτοβουλιών δασικής πολιτικής των κρατών 
μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες, με στόχο να 
επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των δασών, βοηθώντας παράλληλα να αναβαθμιστεί η 
ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και να τονωθεί η ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών με ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλα τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση·

4. διαπιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις στα διάφορα είδη 
ευρωπαϊκών δασών, κάτι που σημαίνει ότι οι στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού 
πρέπει να αποφασιστούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά εκεί όπου η κοινοτική 
δράση έχει σαφή προστιθέμενη αξία, η δράση θα μπορούσε να συντονίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ· θεωρεί ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να δίνουν προσοχή στις διαφορετικές 
περιφερειακές συνθήκες όσον αφορά τη δασοκομία και, ειδικότερα, να λαμβάνουν υπόψη 
τις διαφορετικές ευκαιρίες και απειλές στα δασικά περιβάλλοντα της Βόρειας και της 
Νότιας Ευρώπης·

5. σημειώνει ότι τα ευρωπαϊκά δάση αντιπροσωπεύουν το 45% της έκτασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ότι τα δάση αντιπροσωπεύουν επίσης, μαζί με τις πρωτογενείς βιομηχανίες που 
βασίζονται στα δάση, περίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 300 δισεκατομμύρια 
ευρώ κύκλο εργασιών, ότι τα δάση δεν είναι μόνο σημαντικότατα για το περιβάλλον αλλά 
συμβάλλουν και στην επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων, επί παραδείγματι 
παρέχοντας ξυλεία, βελτιώνοντας το γενικό περιβάλλον διαβίωσης και προστατεύοντας 
τις σπορές και τις αγροτικές περιοχές που αναπτύσσονται, καθώς και ότι τα δάση είναι 
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βασική πηγή χρηματοδότησης όχι μόνο για τις αγροτικές κοινότητες αλλά και για τις 
εθνικές οικονομίες, καθώς δημιουργούνται έσοδα από την αειφόρο εκμετάλλευση της 
ξυλείας και από δραστηριότητες που συνδέονται με τη δασοκομία, το κυνήγι, την αλιεία, 
τον τουρισμό και τη συγκομιδή καρπών, και σημειώνει τη σημαντική συμβολή των δασών 
στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και της ξηρασίας, της ερήμωσης και της διάβρωσης 
του εδάφους·

6. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση των δασών συνδέεται στενά με τη γεωργία, δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι ευρωπαίοι ιδιοκτήτες δασών είναι ταυτόχρονα και γεωργοί· αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι η δασοκομία αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο της αγροτικής οικονομίας, κυρίως 
σε περιοχές που δεν προσφέρονται για γεωργία, αλλά που είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για 
την προστασία της φύσης και για δραστηριότητες αναψυχής·

7. τονίζει ότι, εφόσον η νομοθεσία περί δασών επηρεάζει εκατομμύρια μικρών ιδιοκτητών 
δασικών εκτάσεων, οι δασικές πολιτικές θα πρέπει πάντα να εξισορροπούν το σεβασμό 
για τα δικαιώματα των εν λόγω ιδιοκτητών με τις απαιτήσεις παροχής δημοσίων αγαθών·

8. θεωρεί ότι η γεωργία και η δασοκομία μπορούν τα τεθούν να λειτουργήσουν ως ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο, ότι, παρόλο που οι πτυχές που συνδέονται με την παραγωγή είναι 
ουσιώδεις, δεν είναι άσχετες με την προστασία των δασών ή με τα άλλα οφέλη που 
απορρέουν από αυτές, και ότι είναι απαραίτητο να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα 
στους δύο τομείς και να διασφαλισθεί η αλληλεπίδρασή τους, επί παραδείγματι μέσω της 
πιο αποδοτικής κατανομής της διαθέσιμης χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η προστασία 
των δασών εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους πολιτικής· σημειώνει ότι τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά μέτρα που συνδέονται με τη δασοκομία χρηματοδοτούνται επί του παρόντος 
στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
για τη γεωργία πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, ενώ απαιτείται και η 
αναζήτηση άλλων μέσων στον συγκεκριμένο τομέα·

9. επισημαίνει ότι τα δάση αποτελούν τον βασικό αγωγό αποχέτευσης άνθρακα και ότι, 
συνεπώς, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· 
θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
εφαρμογή μια κοινή στρατηγική αντιμετώπισης των φαινομένων που υποβαθμίζουν τη 
δασική επιφάνεια, όπως είναι οι πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση·

10. σημειώνει ότι η γεωργία και τα δασικά οικοσυστήματα είναι ευάλωτα στην κλιματική 
αλλαγή, οι εκδηλώσεις της οποίας έχουν αυξηθεί σε αριθμό, συχνότητα, βαρύτητα και 
ένταση, καθώς η καταστροφή δασών από αιτίες όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές και τα 
παράσιτα και η μαζική και ανεξέλεγκτη αποψίλωση παρατηρείται σε πολλές περιοχές ανά 
τον κόσμο· επισημαίνει ωστόσο ότι, σύμφωνα με τη μελέτη "Κατάσταση των δασών της 
Ευρώπης το 2007", η έκταση της Ευρώπης που καλύπτεται από δάση έχει αυξηθεί κατά 
περίπου 13 εκατομμύρια εκτάρια την τελευταία δεκαπενταετία· επισημαίνει ότι τα δάση 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ροής των υδάτινων ρευμάτων, στη 
διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία των υδάτινων πηγών, στη 
διατήρηση των τοπίων, στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών και στην προστασία 
των εδαφών κατά της διάβρωσης (κυρίως στις ορεινές περιφέρειες) και της ερημοποίησης 
(κυρίως στις ξηρές ζώνες), στοιχεία που αποτελούν σημαντικές πτυχές για τη γεωργία·

11. υπενθυμίζει ότι η ποικιλία των ειδών είναι ουσιώδης για τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
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της αγροτικής παραγωγής και ότι τα δάση συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
πρόκλησης για τη διάσωση της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι η βιολογική ποικιλία την 
οποία εγγυώνται τα δασικά οικοσυστήματα, καθώς και οι οικολογικές λειτουργίες που 
επιτελούν, θεωρούνται τμήμα της κληρονομιάς της ανθρωπότητας·

12. τονίζει ότι η Στρατηγική της ΕΕ για τα δάση του 1998 και το Σχέδιο Δράσης για τα Δάση 
του 2006 πρέπει να επικαιροποιηθούν και να συμπεριλάβουν τη διάσταση της κλιματικής 
αλλαγής και τα ευρύτερα ζητήματα δασικής προστασίας·

13. θεωρεί ότι η ενεργός δασική διαχείριση είναι σημαντική για τη συμβολή στη Στρατηγική 
ΕΕ 2020 και στο βασικό στοιχείο της που είναι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας, καθώς και στην ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ, και ότι το μεγάλο δυναμικό 
των δασών ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και προμηθευτή φυσικώς ανανεώσιμων 
υλικών, επί του παρόντος δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ρόλο 
της γεωργίας και της δασοκομίας στην επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τις 
κλιματικές αλλαγές·

14. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει βέλτιστες λύσεις όσον αφορά αφενός τις μειώσεις 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –μέσω της υποκατάστασης των προϊόντων των 
οποίων η παραγωγή περιλαμβάνει μαζικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα– και 
αφετέρου την απομόνωση του άνθρακα μέσω αυξημένης χρήσης του ξύλου· θεωρεί ότι η 
ενσωμάτωση των δασών στο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών 
βελτιστοποιεί τη συμβολή του δασικού τομέα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, 
επιτρέποντας την πρόσβαση της δασοκομίας στους μηχανισμούς αγοράς "πιστωτικές 
μονάδες άνθρακα"·

15. τονίζει πως χρειάζεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει χωρίς καθυστέρηση τις διαφορές 
ανάμεσα στους στόχους της νομοθεσίας που αφορά τα δάση και τη γεωργική πολιτική· 
απαιτεί συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, ειδικά για τα δάση και τη 
γεωργία, αλλά και στις πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοποικιλότητα, 
τη βιομηχανία, την έρευνα και τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

16. υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί συμβάλλουν στην αύξηση των δασικών πόρων φυτεύοντας 
δέντρα, εφαρμόζοντας διαστρωματωμένα γεωργο-δασικά συστήματα, επεκτείνοντας τις 
δασικές εκτάσεις, για παράδειγμα με αναδάσωση εδαφών που έχουν υποβαθμιστεί ή δεν 
προσφέρονται για αποτελεσματική γεωργία, υλοποιώντας προστατευτικά παραπετάσματα 
και εντοπίζοντας τα ανθεκτικά είδη· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τη στήριξη στη 
φύτευση δασών στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
φροντίζοντας παράλληλα οι εν λόγω πρωτοβουλίες να μην παρεμβαίνουν στην αγορά·

17. θεωρεί ότι τα άγρια είδη που εποικίζουν με φυσικό τρόπο τα δάση, που αποτελούν 
προνομιακούς οικότοπους, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς των ιδιοκτητών, 
διότι συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

18. είναι της άποψης ότι η ανάγκη για αποτελεσματική έρευνα σχετικά με το "δυναμικό 
προστασίας" των δασικών οικοσυστημάτων, για προγνωστικές έρευνες και για έρευνες 
για τις στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος για το σύνολο 
του τομέα των δασών και της ξυλείας, καθιστά σαφή τη σκοπιμότητα του συντονισμού 



PE450.698v02-00 6/8 AD\850389EL.doc

EL

και της χρηματοδότησης των ερευνών αυτών σε επίπεδο ΕΕ·

19. θεωρεί ότι τα δάση δημιουργούν ανεκτίμητα δημόσια αγαθά, κάτι που η αγορά δεν έχει 
έως τώρα λάβει επαρκώς υπόψη, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει στήριξη, 
ενημέρωση και κίνητρα στους ιδιοκτήτες δασών, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, ανταμείβοντάς τους για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την εφαρμογή 
μέτρων προστασίας της γενετικής διαφοροποίησης των δασών· επαναλαμβάνει τη θέση 
του ότι χρειάζονται επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τα δασοκομικά μέτρα της ΕΕ, 
που ανταμείβουν τους γεωργούς και τους δασοκόμους διότι παρέχουν αυτά τα δημόσια 
αγαθά, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τις επιπτώσεις της αποθήκευσης και της 
υποκατάστασης όσον αφορά τη χρήση του ξύλου· υπογραμμίζει πως αυτοί οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί κινήτρων δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην ορθή λειτουργία της αγοράς των 
προϊόντων ξυλείας, χαρτιού, χαρτοπολτού και παραγωγής ενέργειας·

20. θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να προσδιοριστούν κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών και να διασφαλισθεί έτσι η αντοχή των δασών στις επιπτώσεις των 
κλιματικών αλλαγών, καθώς και ότι οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ιδιοκτητών και των τοπικών κοινοτήτων και 
να βασίζονται στις αρχές της αειφόρου διαχείρισης· τονίζει ότι οι υπέρμετρες νομοθετικές 
ρυθμίσεις θα καταστήσουν τα προϊόντα ξυλείας λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με 
μη ανανεώσιμα υλικά υψηλής έντασης ενέργειας, όπως πλαστικά προϊόντα και προϊόντα 
αλουμινίου και σκυροδέματος, και έτσι θα καταστούν δυσχερέστερες οι δυνατότητες της 
ΕΕ να πετύχει τους κλιματικούς στόχους·

21. θεωρεί ότι, προς τούτο, απαιτείται η βελτίωση και η ενθάρρυνση των οργανώσεων των
ιδιοκτητών δασών ώστε να ασκούν μια αειφόρο διαχείριση των δασών, η οποία αποτελεί 
το βασικό εργαλείο εξισορρόπησης του εφοδιασμού με την πληθώρα των αγαθών και 
υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν τα δάση, ενώ παράλληλα αποτελεί και τη βάση 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ότι οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει 
να τονώσουν το επί του παρόντος αναξιοποίητο δυναμικό του τομέα της ξυλείας και να 
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική δύναμη των ιδιοκτητών δασών στην εμπορική αλυσίδα 
του τομέα της ξυλείας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η διαδικτύωση των 
οργανώσεων ιδιοκτητών στην Ευρώπη, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
και καλών πρακτικών και να ομαδοποιηθεί η προσφορά·

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την αειφόρο διαχείριση των δασών χρηματοδοτώντας 
δασικές δραστηριότητες κοινοτικού ενδιαφέροντος και ότι πρέπει να δοθεί ενθάρρυνση 
στη σύσταση οργάνων δασικής διαχείρισης, ιδίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
μικρά δάση, καθώς και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρήσεις αυτού 
του τομέα, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες και οι οποίες πρέπει να 
ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αναδιαρθρωθούν, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές, η καταπολέμηση 
της παράνομης υλοτομίας, η οικονομική κρίση και ο διεθνής ανταγωνισμός·

23. επισημαίνει επίσης τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί στην πρόληψη 
των πυρκαγιών· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια γεωργική 
δραστηριότητα υπό συνθήκες βιωσιμότητας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εγκατάλειψη 
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της παραγωγής και η ερήμωση των αγροτικών ζωνών, καθώς κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε 
σοβαρά το φαινόμενο των πυρκαγιών·

24. επισημαίνει ότι οι συνεχείς ξηρασίες, που αποτελούν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, 
ήταν υπεύθυνες τα τελευταία έτη για την αύξηση των δασικών πυρκαγιών σε ορισμένα 
κράτη μέλη· υπενθυμίζει τις προτάσεις του για τις δασικές πυρκαγιές, τις οποίες έχει ήδη 
εκφράσει στη γνωμοδότησή του για την πρόληψη των φυσικών και των ανθρωπογενών 
καταστροφών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και τα οφέλη μιας ειδικής ευρωπαϊκής δύναμης και μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με 
μητρώα οικονομικών και κοινωνικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και της 
χαρτογράφησης των περιοχών αυξημένου κινδύνου· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
σχεδίων δενδροφύτευσης και αναδάσωσης, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στα 
αυτόχθονα είδη, στη διαφορετικότητα των ειδών και στα μεικτά δάση· υπενθυμίζει επίσης 
τις προτάσεις του για μια καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης
και την ανάγκη για μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα και συντονισμό μεταξύ των 
διαφόρων κοινοτικών μέσων στον τομέα των φυσικών καταστροφών·

25. εφιστά την προσοχή στις πρόσθετες δυσκολίες που βιώνουν τα νησιά και οι εξαιρετικά 
απόκεντρες περιφέρειες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών· ζητεί την ειδική μεταχείριση 
των περιφερειών αυτών από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται, 
περιλαμβανομένου και του Ταμείου Αλληλεγγύης·

26. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, 
είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που να συμβάλλουν στην οικονομική 
σταθερότητα των δασικών επενδυτών, όπως ασφαλιστικές ενισχύσεις·

27. υποστηρίζει τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη ενός συστήματος 
παρακολούθησης των δασών, την ενημέρωση για τα δάση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
διαχείριση των δασών, και για την παρακολούθηση των απειλών, τόσο των μη βιοτικών 
όσο και των βιοτικών, σε διακρατικό επίπεδο·
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