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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:

1. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι τα δάση πρέπει να θεωρούνται σημαντικός
παράγοντας για την επίλυση της κλιματικής κρίσης· τονίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των 
δασών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα,
και για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η 
βιοποικιλότητα·

2. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα δάση πρέπει να αποσκοπούν στην 
"προσαρμογή" των δασών στην κλιματική αλλαγή, και όχι στην "προστασία" τους, 
προσαρμόζοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τους όρους με αυτούς που χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε άλλες πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή 

3. σημειώνει τη δυνητική προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συντονισμού της 
πληροφόρησης για τα δάση, και παρακολούθησης των στόχων προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, μετριασμού των επιπτώσεων, εξεύρεσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας καθώς και των βέλτιστων πρακτικών για μία πολυλειτουργική και αειφόρο 
διαχείριση των δασών, έχοντας, ιδιαίτερα, υπόψη την διασυνοριακή φύση των προς 
αντιμετώπιση προκλήσεων ·

4. επισημαίνει την σημασία μιας παγκόσμιας συνεργασίας σχετικά με τον καθορισμό των 
προδιαγραφών, των βέλτιστων πρακτικών και της μεταφοράς τεχνολογίας, κυρίως στο 
πλαίσιο του συστήματος για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και 
Υποβάθμιση των Δασών (REDD)·

5. τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και του ρόλου των τοπικών 
και εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά την πολιτική των δασών· είναι της άποψης ότι, 
εξαιτίας της ποικιλίας των κλιματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν διάφορα μέρη 
της Ευρώπης, και των διαφορών στο καθεστώς ιδιοκτησίας των δασών, στις συνθήκες 
των οικοσυστημάτων και στους στόχους εντός της Ένωσης, μία κοινή κοινοτική πολιτική 
διατρέχει τον κίνδυνο να είναι υπερβολικά γενικευμένη για να καταστεί χρήσιμη στην
επίτευξη της απαραίτητης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

6. τονίζει το σημαντικό ρόλο των δασών στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιοχές, όπου ο δασικός τομέας συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας και στην ευημερία·

7. αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης ή της αύξησης των δασικών πόρων της ΕΕ, για 
διάφορους σκοπούς·

8. 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·
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9. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της ενημέρωσης εντός της ΕΕ και 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν,
μεταξύ άλλων, η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τα δάση 
σε μία μονάδα, κατά προτίμηση στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων ή της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.


