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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα
(2014/2223(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό 
τομέα» (COM(2013) 0659),

– έχοντας υπόψη τα συνοδευτικά στην εν λόγω ανακοίνωση υπηρεσιακά έγγραφα 
εργασίας της Επιτροπής, SWD(2013) 342 τελικό και SWD(2013) 343 τελικό, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή 
μιας δασικής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2054(INI)),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 19ης 
Μαΐου 2014 σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής 
Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον 
δασικό τομέα»,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Μια νέα δασική στρατηγική 
της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και 
τις γνωμοδοτήσεις τόσο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων όσο και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A80000/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητες για την 
προετοιμασία κοινής δασικής πολιτικής και ότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις πολιτικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη δασοκομία και 
τα δάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξαρτήτως της αδιαμφισβήτητης αρμοδιότητας των κρατών 
μελών, εκφράζεται μια έντονη επιθυμία από τον δασικό τομέα για καλύτερο 
συντονισμό και τοποθέτησή του, καθώς αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα, και για 
εξασφάλιση των σχετικών θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξυλεία αποτελεί βιώσιμο πόρο και ότι πρέπει να 
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διασφαλιστεί η έξυπνη χρήση αυτής της πρώτης ύλης, μεταξύ άλλων μέσω της 
περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών έχει τεράστια σημασία για τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό επίπεδο και την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας στην ύπαιθρο και, ταυτόχρονα, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
προστασία του περιβάλλοντος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της αστικοποίησης της κοινωνίας μας, οι πολίτες της 
Ένωσης έχουν λιγότερη επαφή με τα δάση και περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη 
δασοκομία και τις θετικές της συνέπειες στην ευημερία, την απασχόληση και την 
αλυσίδα προστιθέμενης αξίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή δασοκομία χαρακτηρίζεται από βιώσιμη 
διαχείριση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ότι η αρχή της βιωσιμότητας στο διεθνές 
πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο·

Γενικές παρατηρήσεις – Ρόλος του δάσους και της δασοκομίας για την κοινωνία

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 
και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα εργασίας και υποστηρίζει με έμφαση ότι στο 
επίκεντρο της δασικής στρατηγικής της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται η βελτίωση του 
συντονισμού, διότι οι αυξανόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως εκείνες 
στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα, καθιστούν 
επιτακτική την ισχυρότερη συμβολή της δασοκομίας· 

2. υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι κάθε απόπειρα «κοινοτικοποίησης» πρέπει να λάβει 
τέλος και ότι ο περιφερειακός χαρακτήρας του τομέα και η βασιζόμενη στην ανάθεση 
καθηκόντων αρμοδιότητα των κρατών μελών πρέπει να γίνουν σεβαστά·

3. αναγνωρίζει τη σημασία της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων κυριότητας και 
υποστηρίζει όλα τα μέτρα που επιτρέπουν σε ενώσεις ενδιαφερόμενων μερών να 
συμμετέχουν στον διάλογο με θέμα την ανάπτυξη και την εφαρμογή βιώσιμης δασικής 
διαχείρισης και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών·

4. επικροτεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την αναγνώριση του οικονομικού, 
οικολογικού και κοινωνικού ρόλου των ευρωπαϊκών δασών και της ευρωπαϊκής 
δασοκομίας· 

5. υποστηρίζει με έμφαση τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της 
απασχόλησης και της δημιουργίας ευημερίας στον ευρωπαϊκό δασικό τομέα, και 
υπογραμμίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης παραγωγής ξυλείας και 
άλλων υλικών, όπως ο φελλός, για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης 
και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

6. επισημαίνει ότι η ύπαιθρος είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη δασοκομία και 
επικροτεί εν προκειμένω την αναγνώριση της δασοκομίας στο πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο 2014–2020· 
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Αποδοτική χρήση των πόρων – η ξυλεία ως βιώσιμη πρώτη ύλη (βιώσιμη διαχείριση 
των δασών)

7. τονίζει ότι η ξυλεία ως πρώτη ύλη και η βιώσιμη διαχείριση των δασών διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για τους κοινωνικοπολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
η ενεργειακή μετάβαση, η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
καθώς και τους στόχους της βιοποικιλότητας, και επισημαίνει ότι η έλλειψη 
οικονομικής διαχείρισης αντιβαίνει στην εκπλήρωση αυτών των στόχων·

8. υποστηρίζει με έμφαση την αποδοτική χρήση της ξυλείας ως πρώτης ύλης και 
αντιτίθεται σε οποιοδήποτε νομικά δεσμευτικό προβάδισμα στη χρήση της ξυλείας, 
διότι αφενός θα οδηγήσει στη συρρίκνωση της ενεργειακής αγοράς και αφετέρου είναι 
αδύνατο να εφαρμοστεί σε ορισμένες περιοχές της υπαίθρου, εξαιτίας λόγων που 
άπτονται των υποδομών· υποστηρίζει εν προκειμένω μια ανοιχτή προσέγγιση, με 
γνώμονα την αγορά, και την ελεύθερη συμμετοχή στην αγορά·

9. είναι της γνώμης ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών πρέπει να διέπεται από ευρέως 
αναγνωρισμένα και αποδεκτά κριτήρια και δείκτες που πρέπει να καλύπτουν σε κάθε 
περίπτωση το σύνολο του κλάδου· υποστηρίζει εν προκειμένω με έμφαση τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Forest Europe (υπουργική 
διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη)1, τα οποία συνιστούν 
πανευρωπαϊκή βάση για την ενιαία υποβολή εκθέσεων με θέμα τη βιώσιμη δασική 
διαχείριση και θεμέλιο για την πιστοποίηση της βιωσιμότητας· 

10. επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Forest Europe 
σημείωσαν σημαντική πρόοδο, με ζητούμενα μια «ευρωπαϊκή διάσκεψη για τα δάση»2

ως δεσμευτικό πλαίσιο για τη βιώσιμη δασική διαχείριση, και μια βελτιωμένη 
εξισορρόπηση των συμφερόντων στο πλαίσιο της δασικής πολιτικής, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· 

11. φρονεί ότι τα σχέδια δασικής διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό 
στρατηγικό μέσο για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε επιχειρηματικό επίπεδο, 
και υποστηρίζει εν προκειμένω την αρχή του εθελοντισμού, σε σχέση με την ελευθερία 
του επιχειρείν· ζητεί ταυτόχρονα έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των σχεδίων δασικής 
διαχείρισης και των σχεδίων οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του Natura 2000, 
καθώς θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, ιδίως για τις ΜΜΕ του 
δασικού τομέα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα και να στηρίξουν 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως για παράδειγμα οι κολεκτίβες, που θα ενθαρρύνουν 
μικρούς ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών να προβούν σε ενεργό και βιώσιμη διαχείριση των 
δασών τους· 

                                               
1 Forest Europe – Υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, Διακρατική επιτροπή 
διαβούλευσης για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τα ευρωπαϊκά δάση: HYPERLINK 
"http://www.foresteurope.org/" http://www.foresteurope.org/  
2 Βλέπε: HYPERLINK "http://www.forestnegotiations.org/" http://www.forestnegotiations.org/   
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Έρευνα και ανάπτυξη - εκπαίδευση και κατάρτιση

13. επισημαίνει ότι η δασική βιομηχανία διαθέτει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης, 
δημιουργίας νέων επιμέρους τομέων παραγωγής και αποδοτικών διαδικασιών με ορθή 
χρήση των πόρων, και ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να εξετάσει τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα για την έρευνα και ανάπτυξη (Ορίζοντας 2020) και το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (COSME) ως προς τις πτυχές που άπτονται της 
δασοκομίας, καταρτίζοντας, κατά περίπτωση, νέα μέσα για τον δασικό κλάδο·

14. φρονεί ότι η επέκταση των γνώσεων όσον αφορά τα δάση έχει πολύ μεγάλη σημασία 
για την έρευνα και ότι οι αξιόπιστες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή 
της δασικής στρατηγικής· επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι απογραφές των δασών σε 
εθνικό επίπεδο αποτελούν ολοκληρωμένη μέθοδο παρακολούθησης των δασικών 
αποθεμάτων και συνάδουν με την περιφερειακή πτυχή καθώς και με το αίτημα για 
λιγότερη γραφειοκρατία και περιορισμό των δαπανών· επικροτεί ιδίως τις προσπάθειες 
της Επιτροπής για κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης για τα δάση 
και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν τη δυνατότητα σύγκρισης των 
διατιθέμενων δεδομένων· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν μέτρα και, ει δυνατόν, να 
χρησιμοποιήσουν υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέσα, όπως το πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης (ELER), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την 
εκπαίδευση (ΕΚ 2020), για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού 
στον τομέα των δασών· είναι ακόμα της γνώμης ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά και για νεαρούς δασοπόνους, ούτως ώστε να συνεχίσει να διασφαλίζεται η 
μεταφορά γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης των δασών και των κατάντη 
βιομηχανικών κλάδων·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την ανταλλαγή γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της βιομηχανίας, του επιστημονικού κλάδου και των 
παραγωγών και να προωθήσουν τη στοχευμένη έρευνα με σκοπό την εξεύρεση 
οικονομικά αποδοτικών λύσεων για νέα, καινοτόμα προϊόντα ξυλείας και προϊόντα με 
βάση το ξύλο· 

17. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν καινοτομίες, μέσω των οποίων 
η ξυλεία ως βασική πρώτη ύλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δάσος ως σημαντικός 
οικονομικός παράγοντας και προμηθευτής για μια κοινωνία που βασίζεται σε βιολογικά 
προϊόντα θα βρεθούν περισσότερο στο επίκεντρο, και υποστηρίζει με έμφαση σχετικές 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

Παγκόσμια πρόκληση – Προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή

18. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη δασική διαχείριση μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας που θα προκύψει από 
αυτήν θα μειώσει τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών, προσβολής από επιβλαβείς 
οργανισμούς και ασθενειών·
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19. επισημαίνει ότι η βιοοικονομία προωθείται ως κεντρικό στοιχείο μιας έξυπνης και 
πράσινης ανάπτυξης στην Ευρώπη για την υλοποίηση των στόχων των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση της καινοτομίας» και «Ευρώπη με αποδοτική χρήση των 
πόρων» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ότι η ξυλεία ως πρώτη ύλη 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για αυτή τη βασιζόμενη σε βιολογικά προϊόντα 
οικονομία· 

20. στηρίζει μηχανισμούς που προωθούν την παγκόσμια περαιτέρω εξέλιξη της δασοκομίας 
με σκοπό την περισσότερο βιώσιμη αξιοποίησή της, και παραπέμπει εν προκειμένω 
ιδίως στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία1 καθώς και στο σύστημα αδειών για 
εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (FLEGT)2· 

21. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη στήριξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δασικής πολιτικής 
και των σχετικών διατάξεών τους, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος REDD+3

(καταπολέμηση των αιτίων της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών)·

Εφαρμογή και υποβολή εκθέσεων

22. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ θα αποτελέσει πολυετή 
διαδικασία και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να είναι η 
εφαρμογή αποδοτική, συνεκτική και απαλλαγμένη από γραφειοκρατία· 

23. φρονεί ακόμα ότι η μόνιμη δασική επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί, ούτως ώστε να 
αξιοποιηθεί καταλλήλως η εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών και να μπορέσει να 
συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία εφαρμογής·

24. επισημαίνει εν προκειμένω ότι, κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων από την 
Επιτροπή και στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, πρέπει και 
πάλι να λάβουν προτεραιότητα η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας της δασοκομίας, η υποστήριξη των αγροτικών και των αστικών 
περιοχών, η επέκταση των γνώσεων και η προώθηση του συντονισμού και των 
επικοινωνιών· 

25. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με 
την επιτευχθείσα πρόοδο της μόνιμης δασικής επιτροπής και σχετικά με συγκεκριμένα 
μέτρα εφαρμογής και τάσσεται υπέρ της συγκρότησης μιας διευρυμένης επιτροπής με 
μέλη των AGRI – ENVI – ITRE, με σκοπό τον ισορροπημένο διάλογο σχετικά με την 
πρόοδο στην εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 

                                               
1 Κανονισμός (ΕE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 
2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού 
συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (FLEGT = επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο)
3 Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών. HYPERLINK 
"http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php" http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php
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Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα δάση και η δασοκομία παρέχουν τις κατάλληλες απαντήσεις υπέρ ενός πρόσθετου πυλώνα 
της οικονομίας και συνιστούν παράλληλα τις καλύτερες εγγυήσεις για την ποιότητα ζωής, τη 
βιωσιμότητα, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 
Προσφέροντας πάνω από 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας, ο δασικός τομέας βρίσκεται σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο στην τρίτη θέση στον τομέα της απασχόλησης, αμέσως μετά τους 
κλάδους της μεταλλουργίας και της βιομηχανίας τροφίμων. Περισσότερες από 451 820 
δασικού χαρακτήρα επιχειρήσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη σε ποσοστό 7%, 
ενώ μόλις 60% του νεοεισερχόμενου σε ετήσια βάση στην αγορά ξυλείας προσωπικού 
απασχολείται σε αυτές.

Η ξυλεία αποτελεί σημαντικό πόρο με μεγάλη οικονομική σημασία για την ύπαιθρο. Με την 
προσεκτική μέριμνα και διαχείριση των ευρωπαϊκών δασών μέσω των δασικών επιχειρήσεων 
και των άνω των 16 εκατ. ιδιοκτητών δασών διασφαλίζεται ότι τα δάση είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες τους με βιώσιμο 
τρόπο. Ακόμα, ποσοστό άνω του 50% των ευρωπαϊκών δασών βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία 
ιδιωτών.

Βιώσιμη διαχείριση των δασών σημαίνει μακροπρόθεσμη διατήρηση των δασικών 
αποθεμάτων για τις επόμενες γενιές – κατά την έννοια του προτύπου που διατυπώθηκε στη 
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο: «Μια βιώσιμη 
και μελλοντοστραφής ανάπτυξη ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής γενιάς, χωρίς να 
διακυβεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να 
επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους.»

Με βάση τα ανωτέρω αριθμητικά στοιχεία και πρότυπα, η εισηγήτρια υποβάλλει έκθεση με 
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δασών και του δασικού τομέα ως προς τον κοινωνικό, 
οικονομικό και οικολογικό τους ρόλο και προσδοκώντας να θέσει στο προσκήνιο την 
βιώσιμη πρώτη ύλη που λέγεται ξυλεία ως σημαντικό πόρο για την Ευρώπη. 

Με δεδομένο ότι πολλοί τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως η πολιτική για την ενέργεια, την 
προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα, επηρεάζουν τη διαχείριση των δασών, η 
εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να θέσει η νέα δασική πολιτική της ΕΕ στο επίκεντρο τη 
βελτίωση του συντονισμού, ούτως ώστε η δασοκομία και τα δάση να αποκτήσουν καλύτερη 
θέση στις επιμέρους ευρωπαϊκές στρατηγικές και να βρεθεί μια συνεκτικότερη προσέγγιση. 
Εν προκειμένω, ιδιαιτέρως ανησυχητικές είναι οι παράλληλες αλλά αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Επιτροπής. Στο πνεύμα της απλούστευσης και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας θα πρέπει εν προκειμένω να εξεταστούν προσεκτικότερα και οι δομές στο 
εσωτερικό της Επιτροπής. Με την ενίσχυση της μόνιμης δασικής επιτροπής θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι επικαλύψεις στο εσωτερικό της Επιτροπής.

Ακόμα, η εισηγήτρια φρονεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέα γραφειοκρατικά εμπόδια 
για τους ιδιοκτήτες των δασών και τους δασοπόνους. Καταφέρεται σαφώς εναντίον των 
υποχρεωτικών σχεδίων δασικής διαχείρισης και απορρίπτει την μετακύλιση της κατάρτισης 
σχεδίων στο πλαίσιο του Natura 2000 στους ιδιοκτήτες των δασών. Εκτός αυτού φρονεί ότι 
τα κριτήρια βιωσιμότητας ισοδυναμούν με ποιοτικά κριτήρια και πρέπει να ισχύουν για το 
σύνολο του τομέα. Ως εκ τούτου, με βάση την ετερογένεια των ευρωπαϊκών δασών, δεν 
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πρέπει να υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που θα εφαρμόζονται παντού. Η εισηγήτρια 
υποστηρίζει εν προκειμένω ρητά την προσπάθεια για τη διοργάνωση «ευρωπαϊκής διάσκεψης 
για τα δάση» στο πλαίσιο της Forest Europe.

Επίσης, η εισηγήτρια εκτιμά ότι στο πλαίσιο της βελτίωσης του συντονισμού πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα και ανάπτυξη, διότι το σύνολο του δασικού τομέα καθώς και 
οι κατάντη κλάδοι της βιομηχανίας μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες αποδοτικές 
δυνατότητες και έννοιες παραγωγής. Εξάλλου, μέσω του δυναμικού καινοτομίας και της 
περαιτέρω εξέλιξης της βιοοικονομίας, καθώς και μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης των 
πρώτων υλών παρέχεται μια σημαντικότατη υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίματος.

Παράλληλα με την αδιαμφισβήτητη σημασία της δασοκομίας για την ύπαιθρο, η εισηγήτρια 
επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι δασοκομία μπορεί να ασκείται και στην πόλη και ότι ιδίως 
στους κατάντη βιομηχανικούς κλάδους δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας στο αστικό 
περιβάλλον. Μέσω της αστικοποίησης της κοινωνίας παρατηρείται ολοένα περισσότερο 
έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα δάση και τη δασοκομία και σχετικά με τη συμβολή αυτών 
στην ευημερία και την απασχόληση. Επομένως, στο πλαίσιο της αρχής «Σχολική τάξη στο 
δάσος - Δάσος στη σχολική τάξη» θα πρέπει να προωθηθούν επίσης πρωτοβουλίες που θα 
καλύψουν το χάσμα μεταξύ πόλης και δάσους. 

Τέλος, η εισηγήτρια θα ήθελε να υπογραμμίσει για μια ακόμα φορά ότι ενδιαφέρεται για τη 
μη γραφειοκρατική εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα συνεπάγεται 
ενίσχυση του κλάδου και δεν θα τον επιβαρύνει με νέες υποχρεώσεις.


