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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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:

Α. εκτιμώντας ότι τα δέντρα αποτελούν σημαντική πηγή δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα και δεξαμενή ροών άνθρακα και εφόσον η έκταση των ευρωπαϊκών 
δασών επεκτείνεται, ο άνθρακας σε ξύλινη βιομάζα στην Ευρώπη εκτιμάται ότι αυξάνεται 
επί του παρόντος κατά 116 εκατομμύρια MT ετησίως·

Β. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE),  η μακροπρόθεσμη τάση της αυξανόμενης δασικής κάλυψης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή·

Γ. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη διαθέτει συνολική έκταση δασών και άλλων δασικών εκτάσεων 
177 εκατομμυρίων εκταρίων, η οποία καλύπτει το 42 % του εδάφους της·

Δ. εκτιμώντας ότι η διαφοροποίηση φυσικών συνθηκών στις διάφορες δασικές περιοχές στην 
Ευρώπη είναι τεράστια, κυμαινόμενη από τις περιοχές νοτίως της αρκτικής έως τις 
μεσογειακές περιοχές και από τις περιοχές των Άλπεων σε περιοχές το ύψος των οποίων 
είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων παρόχθιων ζωνών 
και δέλτα ποταμών· 

Ε. εκτιμώντας ότι τα δάση παρέχουν τα προς το ζην για εκατομμύρια εργαζομένων, 
επιχειρηματιών και ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, και ότι συμβάλουν σημαντικά στην 
οικονομική μεγέθυνση, στην απασχόληση και στην ευημερία·

ΣΤ.εκτιμώντας ότι το 2005, ο τομέας είχε κύκλο εργασιών περίπου 380 δισ. ευρώ, που 
ισούται με 9 τοις εκατό περίπου του ΑΕΠ στην Ευρώπη·

Ζ. εκτιμώντας ότι μια αειφόρος διαχείριση δασών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
τους, έχει κρίσιμη σημασία για τη διαφύλαξη της ποικιλότητας, της υγείας και της 
ανθεκτικότητας των δασών·

Η. εκτιμώντας ότι η ενεργός και αειφόρος διαχείριση των δασών είναι ένας από τους 
αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποθήκευση CO2 από την ατμόσφαιρα·

Θ. εκτιμώντας ότι ο δασικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία στις αγροτικές περιοχές και ότι 
350 000 επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε βιομηχανίες 
με βάση το δάσος, δηλαδή το 8.6 τοις εκατό του συνολικού βιομηχανικού εργατικού 
δυναμικού στην Ευρώπη·

1. χαιρετίζει την άποψη της Επιτροπής ότι τα δάση πρέπει να θεωρούνται ένα από τα κύρια 
μέσα αντιμετώπισης των παραγόντων που συντελούν στην κλιματική αλλαγή, με τη 
δέσμευση για παράδειγμα του CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα· τονίζει ότι η αειφόρος 
διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της αποκατάστασής 
τους ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, είναι καίριας 
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σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, και παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίας οικοσυστήματος, 
(παροχή ξυλείας στους χρήστες καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποθήκευση
διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία από φυσικές καταστροφές) καθώς και 
πολιτιστικές υπηρεσίες (με τη μορφή βιώσιμου τουρισμού) που έχουν θεμελιώδη σημασία 
για την κοινωνία·

2. θεωρεί ότι μια σθεναρή πολιτική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι 
εντελώς συμβατή με τη φιλοδοξία για περαιτέρω ανάπτυξη του δασικού κλάδου ως 
σημαντικού κλάδου της βιομηχανίας στην Ευρώπη· εκτιμά ότι ο δασικός τομέας θα 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω έτσι ώστε να συνεχίσει και στο μέλλον να συμβάλλει 
στην αειφόρο οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· 

3. επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη η δασοκομία βασίζεται ήδη σταθερά στην αρχή της 
αειφορίας, ενώ σε άλλα η συγκεκριμένη αρχή δεν έχει αφομοιωθεί πλήρως στη 
δασοκομία· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος συντελεί 
όντως στην εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης των δασών· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να προβεί στην ίδρυση κέντρου γνώσεων για την παροχή των αναγκαίων 
πληροφοριών στα κράτη μέλη· 

4. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα δάση πρέπει να αποσκοπούν τόσο 
στην "προσαρμογή" των δασών στην κλιματική αλλαγή, όσο και στην παρακολούθηση 
και αναβάθμιση της προστασίας τους, ειδικά εκεί όπου, επί παραδείγματι, αφορά
οικότοπους υψηλής ποιότητας· 

5. σημειώνει τη δυνητική προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού συντονισμού για την
πληροφόρηση και την παρακολούθηση των στόχων προσαρμογής των δασών στην 
κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό των επιπτώσεων, τους στόχους ανανεώσιμων 
ενεργειακών πηγών και τις βέλτιστες πρακτικές για μία πολυλειτουργική και αειφόρο 
διαχείριση των δασών, έχοντας, ιδιαίτερα, υπόψη την διασυνοριακή φύση των προς 
αντιμετώπιση προκλήσεων·

6. ζητεί να υπάρξει συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ για τα δάση, τη 
γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοποικιλότητα και άλλα συνδεόμενα με το 
περιβάλλον θέματα, καθώς και μεταξύ βιομηχανικής και ερευνητικής πολιτικής και της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

7. τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στο δασικό τομέα μέσω 
επενδύσεων στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη μηχανισμών για τη διάδοση 
των αποκτουμένων γνώσεων·

8. επισημαίνει ότι μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση της 
Ευρώπης είναι οι δασικές πυρκαγιές, η αποψίλωση, η απώλεια βιοποικιλότητας, και άρα η 
μειωμένη ανθεκτικότητα των δασών, η προσβολή από επικίνδυνα είδη παρασίτων και 
ζιζανίων και από άλλες ασθένειες των δασών· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση μέσω κοινοτικής συνεργασίας και πρωτοβουλιών 
ενημέρωσης·
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9. προτρέπει την Επιτροπή,  τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν
σημαντικά το ρόλο των δασών για την προστασία από τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις, 
την απώλεια βιοποικιλότητας και τις ακραίες καιρικές καταστροφές, λαμβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη το θέμα της άμυνας έναντι των πλημμυρών κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφόρησης και κατά την θέσπιση συστημάτων χρηματοδοτικής στήριξης 
για τα δάση· 

10. επισημαίνει την σημασία μιας παγκόσμιας συνεργασίας τόσο σε διοικητικό όσο και σε 
ερευνητικό επίπεδο, σχετικά με τη θέσπιση προτύπων,  βέλτιστων πρακτικών, μεταφοράς 
τεχνολογίας και επιστημονικής τεχνογνωσίας, κυρίως στο πλαίσιο του συστήματος για τη 
Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και Υποβάθμιση των Δασών (REDD)· 
τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων 
του συστήματος REDD χωρίς ενεργό συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· 
υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος GMES στην χαρτογράφηση, επιτήρηση, και 
καταγραφή των δασικών περιοχών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και το 
γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά  στις διαπραγματεύσεις του 
ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή·

11. τονίζει την αναγκαιότητα αειφόρου διαχείρισης των δασών και της διατήρησης των 
παραγωγικών και προστατευτικών λειτουργιών των δασών, καθώς και της γενικής 
βιωσιμότητάς τους και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αντίσταση των δασών της 
ΕΕ στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας· 

12. τονίζει την ανάγκη σεβασμού των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δασικές 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει κυρίως την ποικιλία των διαφορετικών οικοσυστημάτων, των 
διαφορών στο καθεστώς ιδιοκτησίας των δασών και την ποικιλία των κλιματικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν διάφορα μέρη της Ευρώπης· τονίζει την ανάγκη να 
γίνονται μετρήσεις και έλεγχοι  στο κατάλληλο επίπεδο: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 
ενωσιακό·

13. εφιστά την προσοχή στην απεριόριστη εμπορική εκμετάλλευση δασικών πόρων, η οποία, 
ειδικά στην περίπτωση φυσικών δασών, πολύ συχνά οδηγεί σε μη αντιστρέψιμη 
καταστροφή·

14. τονίζει το σημαντικό ρόλο των δασών στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας , κυρίως
στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου ο δασικός τομέας 
συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας, στην ευημερία, 
στην ανταγωνιστικότητα και στην ελκυστικότητα των περιφερειών· 

15. τονίζει ότι εφόσον η νομοθεσία περί δασών επηρεάζει εκατομμύρια μικρών ιδιοκτητών 
δασικών εκτάσεων, οι δασικές πολιτικές θα πρέπει πάντα να μεριμνούν για την ισορροπία 
ανάμεσα στο σεβασμό για τα δικαιώματα των εν λόγω ιδιοκτητών και στις απαιτήσεις για 
την παροχή δημοσίων αγαθών· 

16. επισημαίνει ότι η δασοκομία αποτελεί φυσικό τμήμα της ολοκληρωμένης αγροτικής και 
περιφερειακής πολιτικής, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για το 
μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013, και ότι είναι επίσης απαραίτητο να καθοριστεί η ανάγκη 
για τη λήψη μέτρων σχετικά με τη δασοκομία·



PE445.989v02-00 6/9 AD\837268EL.doc

EL

17. αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αιολικά πάρκα δύνανται να οριοθετηθούν σε 
δασικές εκτάσεις· θεωρεί ότι τα μέτρα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την
προστασία των δασών είναι δράσεις αλληλοσυμπληρούμενες και όχι ανταγωνιστικές· 

18. αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης και της αύξησης των δασικών πόρων της ΕΕ, 
ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από ακραίες καιρικές συνθήκες 
και την κλιματική αλλαγή, καθώς τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνδέονται με 
σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· επίσης, οι δράσεις για την 
προστασία των δασών θα πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη και την προσαρμογή έτσι 
ώστε το δάσος να μην χάσει τις παραγωγικές, οικολογικές και κοινωνικές λειτουργίες του·

19. θεωρεί ότι πρώτες ύλες με βάση το ξύλο μπορούν να αποτελέσουν  χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης υποκατάστατα για υλικά υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα των κατασκευών και σε άλλους κλάδους, όπως τα
μεταλλικά κράματα, πλαστικά προϊόντα και προϊόντα σκυροδέματος· τονίζει ότι οι 
υπέρμετρες νομοθετικές ρυθμίσεις κινδυνεύουν να καταστήσουν τα προϊόντα ξυλείας 
λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αυτά τα μη ανανεώσιμα υλικά·

20. Τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης στην αλυσίδα προσφοράς πρώτων υλών και 
βιομηχανοποιημένων προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστούν οι νόμιμες εμπορικές 
συναλλαγές και η προστασία των δασών· τονίζει ότι η διαχείριση της εν λόγω αλυσίδας 
προσφοράς θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη δικαιότερων όρων ανταγωνισμού, 
για τους οποίους η εμπλοκή των ενδιαφερομένων και οι συνεργατικές προσπάθειες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο·

21. ζητεί επαγρύπνηση και στενή παρακολούθηση των δασικών πόρων για να διασφαλιστεί 
ότι οι στρατηγικές για τη βιοενέργεια και τυχόν αυξήσεις των επιπέδων συγκομιδής 
βιομάζας δεν οδηγούν σε εξάντληση της ικανότητας των δασών για αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα και σε ακύρωση των στόχων για την κλιματική αλλαγή·

22. τονίζει την αναμφισβήτητη σημασία των δασικών περιοχών για τη δημόσια ασφάλεια, η 
οποία προστατεύει τους ανθρώπινους οικότοπους από τις αρνητικές επιπτώσεις των 
φυσικών φαινομένων·

23. επισημαίνει τη σημασία να αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις την αξιοπιστία, τη δημοσιότητα 
και άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των δασών·

24. επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης ώστε να 
διασφαλισθεί η αειφόρος διαχείριση των δασών, να επιτευχθεί προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, να ενημερωθεί το κοινό και να ενθαρρυνθεί η χρήση βιώσιμης
ξυλείας·

25. σημειώνει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο με τον οποίο 
εταιρείες και τομείς της βιομηχανίας μπορούν να συμβάλουν σε στόχους για τη 
βιοποικιλότητα μέσω συνεκτίμησης του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής, καθώς και για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασυνδεθεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη 
παραγωγή εσόδων·
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26. σημειώνει ότι η ΕΕ διαθέτει αναμφισβήτητη τεχνογνωσία στο δασικό τομέα, που 
απορρέει από μακροχρόνιες παραδοσιακές δασικές πρακτικές· ζητεί, ωστόσο, την 
ανάληψη περαιτέρω δράσης στους τομείς της έρευνας, της κατάρτισης , επικοινωνίας και 
της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για 
τα δάση και τον δασικό τομέα, καθώς και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό από πλευράς 
περιφερειακών αρχών και κρατών μελών, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς 
και την Επιτροπή· θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον τομέα της απορρόφησης 
διοξειδίου του άνθρακα από διαφορετικά είδη δάσους·

27. ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 
ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για τα 
δάση και τον δασικό τομέα, καθώς και για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της δασικής 
βιομηχανίας, των περιφερειών και των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη καλύτερου 
συντονισμού των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων έρευνας σχετικά με τους 
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για τα δάση και το δασικό τομέα· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας διαδικτυακού χώρου αναφοράς με την ψηφιακή 
αποτύπωση των δασικών εκτάσεων και των επιτρεπόμενων σε αυτά χρήσεων, των 
περιοχών NATURA και των σπάνιων οικοσυστημάτων, για την καλύτερη ενημέρωση των 
κρατικών υπηρεσιών, των πολιτών και των εταιρειών·

28. τονίζει ότι οι προσαρμοστικές ικανότητες των δασών μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο 
σε συμπλέγματα δασών και στη δασική βιομηχανία όσον αφορά τις παγκόσμιες συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής· κατά συνέπεια, ζητεί περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση της 
έρευνας για προσαρμοστικές ικανότητες·

29. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της ενημέρωσης εντός της ΕΕ και 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών· πιστεύει ότι ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν 
να ανατεθεί σε μία και μόνο μονάδα της Επιτροπής ενεργός συντονιστικός ρόλος σε 
σχέση με όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης που συνδέονται με τη δασοκομία· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει το θέμα και να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία της 
μονάδας αυτής εντός μιας και μόνο ΓΔ·

30. επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικής για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με 
σκοπό την επιδίωξη των παγκόσμιων και των ενωσιακών στόχων στον τομέα των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σχετική μελέτη πριν από τα τέλη του 2011·

31. εκτιμά ότι η βιομηχανική εκμετάλλευση δασικών πόρων που προμηθεύουν ξυλεία ως  
πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία ή ως ημικατασκευασμένο προϊόν για την παραγωγή 
οικοδομικών  υλικών θα πρέπει να περιορίζεται πρωτίστως σε δασικές φυτείες· 
προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης του φυσικού πλούτου των 
κρατών μελών, όπως τα δάση· 

32. καλεί την Επιτροπή στη σύνταξη και παρακολούθηση δεικτών σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο που θα αφορούν τα δάση και τις λειτουργίες τους (π.χ. δασική κάλυψη, ικανότητα 
αναγέννησης, υδατοϊκανότητα εδάφους, ποσοστά διάβρωσης, αναδασωτέες εκτάσεις 
κ.ά.)·

33. επισημαίνει ότι, σε άγονες περιοχές και σε περιφέρειες που κινδυνεύουν από απερήμωση,
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η αναδάσωση με παραγωγικά είδη θα ωφελήσει τους κατοίκους και θα εξασφαλίσει τη
συμμετοχή τους στο έργο της προστασίας του δάσους και της καταπολέμησης των 
πυρκαγιών· 

34. αναγνωρίζει ότι στις μεσογειακές χώρες τα δάση έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της 
ικανότητάς τους να μειώνουν τη θερμοκρασία και να εξισορροπούν τον υδατικό κύκλο, 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι της αναδάσωσης θα πρέπει να προηγούνται επιστημονικές 
μελέτες για τον προσδιορισμό των ποικιλιών και των τοποθεσιών που είναι 
καταλληλότερες για τους σκοπούς της διατήρησης του εδάφους και των λεκανών 
απορροής των υδάτων της βροχής· 

35. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της εμπορίας ξυλείας που παράγεται κατ'
αυτόν τον τρόπο, εφόσον έτσι θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αποψίλωσης, της 
υποβάθμισης των δασών και της απώλειας της βιοποικιλότητας·

36. θεωρεί ότι, δεδομένης της σημασίας τους σε ότι αφορά τη δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα, τα δένδρα της γεωργοδασοκομίας θα πρέπει να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο 
όπως οι μη παραγωγικοί παραδοσιακοί δασότοποι όσον αφορά την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.
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