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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του 
πλανήτη
(2019/2156(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 
άρθρα 11, 191 παράγραφος 1 και 208,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης 
Απριλίου 20181,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για την περίοδο 
2015-2030,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των 
μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή  
(UNFCCC),

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1992 για τη βιοποικιλότητα, τη συνολική στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 και τους στόχους βιοποικιλότητας του Άιτσι,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2019, με τίτλο 
«Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640) και το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης 
στη ζωή μας (COM(2020)0380),

– έχοντας υπόψη το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, για την περίοδο 2020 -2024, την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τους 
αυτόχθονες λαούς (2016), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς της 15ης Μαΐου 2017 και την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη του 
2017,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για 

1 Διάταξη του Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας, 
υπόθεση C-441/17, EU:C:2018:255.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» 
(COM(2018)0773),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο 
«Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα»» 
(COM(2013)0659),

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της μελέτης της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Οι 
επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Διεξοδική 
ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών»,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας του 2018 σχετικά με επιλογές για την ενίσχυση 
της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών, που ανέθεσε η Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο 
«Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» 
(COM(2008)0645),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT) του 2003, τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης (VPA) με τρίτες χώρες και το πρόγραμμα εργασιών FLEGT για την περίοδο 
2018-2022,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών, της 21ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αναγνώριση της συμβολής των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος στην 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των 
Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Η κατάσταση των Δασών του Πλανήτη 2020»,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο του ΟΗΕ για τα δάση 2017-2030,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του 
εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων 
του θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα, καθώς και την πέμπτη έκθεση 
αξιολόγησής της για την κλιματική αλλαγή του 2014: επιπτώσεις, προσαρμογή και 
ευπάθεια,

– έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης για το 2019 σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας 
επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) 
της 31ης Μαΐου 2019,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο 
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της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη διαφανή και 
υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση 
των δασών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και 
την αποψίλωση των τροπικών δασών6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0143/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1990 έως το 2016, μια έκταση 1,3 εκατομμυρίων 
τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα δάση του πλανήτη χάθηκε, με καταστροφικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το κλίμα, τους ανθρώπους και την οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες , ορισμένες διεθνείς 
δεσμεύσεις σχετικά με τα δάση, όπως ο στόχος 15.2 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών7 και ο στόχος 5 της σύμβασης του Aichi για τη βιολογική 
ποικιλότητα (CBD)8, δεν βρίσκονται σε τροχιά ικανοποιητικής επίτευξης με βάση τις 
τρέχουσες πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 
2020» σημειώνει ότι «η δασική έκταση στην Ευρώπη έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό 
σταθερή κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες», αλλά προειδοποιεί επίσης ότι «η 
κατάσταση διατήρησης των δασικών οικοτόπων και ειδών έχει βελτιωθεί ελάχιστα από 
το 2013» και ότι «οι φυσικές [...] και ανθρωπογενείς διαταραχές [...] αποτελούν απειλή 
για τα δάση της Ευρώπης»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ είναι ενιαίοι και αδιαίρετοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πρόοδος προς τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη 
διαχείριση δασών, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία των ΣΒΑ, πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα·

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
5 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 50.
6 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 2.
7 Στόχος 15.2: Έως το 2020 να προωθηθεί η βιώσιμη διαχείριση όλων των τύπων δασών, ο τερματισμός της 
αποψίλωσης, η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και η ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της 
αναδάσωσης παγκοσμίως.
8 Στόχος 5: Έως το 2020 το ποσοστό απώλειας όλων των φυσικών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των 
δασών, θα μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ και όπου είναι εφικτό θα προσεγγίσει μηδενικά επίπεδα, και η 
υποβάθμιση και ο κατακερματισμός θα μειωθούν σημαντικά
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν και ότι, αντιστρόφως, η αποψίλωση, 
ιδίως η αποψίλωση των τροπικών δασών, συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική 
αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τη χρήση της γης και την αλλαγή της 
χρήσης της γης, κυρίως λόγω της αποψίλωσης, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτία 
της κλιματικής αλλαγής μετά την καύση ορυκτών καυσίμων, προκαλώντας σχεδόν το 
12 % όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση 
φιλοξενούν επίσης το 80 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, συμβάλλουν στα μέτρα 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση και 
στηρίζουν τον βιοπορισμό περίπου του 25 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ 
αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της γης που παραδοσιακά κατοικείται από αυτόχθονες 
πληθυσμούς και συμβάλλουν στην ανθρώπινη υγεία, ενσαρκώνοντας αναντικατάστατες 
πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευματικές αξίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας 
βιοποικιλότητας, φυσικές διαταραχές όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες, οι 
προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς, η διάβρωση και οι πυρκαγιές θα συμβαίνουν 
συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει επίσης ολοένα 
και μεγαλύτερες ζημιές στα δάση του πλανήτη, σύμφωνα με τη διακυβερνητική 
επιτροπή για την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των 
επενδύσεων σε λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι από οικονομικής άποψης ένα από 
τα πιο αποδοτικά μέσα αντιμετώπισης των εκπομπών και προστασίας των 
οικοσυστημάτων ζωτικής σημασίας και παράλληλα βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης, της ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προστασία και αποκατάσταση των δασών του 
πλανήτη, είναι απαραίτητη μια ευρεία, φιλόδοξη και συντονισμένη δράση, η οποία να 
στηρίζεται από πολιτική και κοινωνιακή θέληση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντατικές προσπάθειες για την προστασία και 
αποκατάσταση των δασών και για την ενίσχυση της ποσότητας και της ποιότητας των 
δασικών οικοσυστημάτων πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ και 
των κρατών μελών για την αειφορία και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να περιοριστεί η παγκόσμια 
υπερθέρμανση και να βοηθηθεί η αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, είναι 
αναγκαίο τα δάση να προστατευτούν, να αποκατασταθούν και να τεθούν υπό 
διαχείριση κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ικανότητά τους για αποθήκευση 
άνθρακα και προστασία της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτογενή 
δάση προσφέρουν μεγαλύτερη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και ζωτικής 
σημασίας οικοτόπους που απουσιάζουν από τα νεότερα και τα νεοφυτευμένα δάση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του FAO για την κατάσταση των 
δασών το 2020, σε παγκόσμιο επίπεδο, η «γεωργική επέκταση εξακολουθεί να αποτελεί 
τον κύριο παράγοντα της αποψίλωσης» παράλληλα με την αστική ανάπτυξη, την 
ανάπτυξη των υποδομών και την εξόρυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για 
στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους της ΕΕ και διάφορους συμφεροντούχους για 
την εύρεση καινοτόμων και θετικών διαδράσεων μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας με 
σκοπό να οικοδομηθούν βιώσιμα γεωργικά συστήματα και να βελτιωθεί η επισιτιστική 
ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης έμμεση συμμετοχή στην 
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αποψίλωση και υποβάθμιση των παγκόσμιων δασών και άλλων φυσικών 
οικοσυστημάτων μέσω της εισαγωγής και κατανάλωσης βασικών προϊόντων που 
συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, το 
καουτσούκ, ο αραβόσιτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κατανάλωση της ΕΕ αντιστοιχεί στο 10 % περίπου του παγκόσμιου μεριδίου 
αποψίλωσης των δασών που ενσωματώνεται στη συνολική τελική κατανάλωση 
προϊόντων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη έρευνα της Global Witness απεκάλυψε ότι, από 
το 2013 έως το 2019, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν την έδρα τους στην ΕΕ 
ήταν η βασική διεθνής πηγή χρηματοδότησης για έξι αγροτικές επιχειρήσεις που 
συνδέονταν με την καταστροφή των δασών στον Αμαζόνιο, τη Λεκάνη του Κονγκό και 
την Παπουασία-Νέα Γουινέα, τις οποίες στήριξαν με κεφάλαια ύψους 
7 δισεκατομμυρίων ευρώ9·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες προαιρετικές δεσμεύσεις εταιρειών και τραπεζών 
για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών δεν έχουν καταφέρει να επιφέρουν 
την απαιτούμενη αλλαγή στη συμπεριφορά για τον τερματισμό αυτής της ολέθριας 
περιβαλλοντικής καταστροφής·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που είχε η οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ως προς τα δάση του πλανήτη και της ΕΕ κατέστησαν αναγκαία την 
αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας10· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι αλλαγές που 
υιοθετήθηκαν δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις για τη βιοενέργεια από το ξύλο θα πρέπει να 
ανακατανεμηθούν προς την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες κανόνες της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας βασίζονται στην αντίληψη ότι η συγκομιδή ενεργειακών καλλιεργειών είναι 
βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη, και επιτρέπει την ανανέωση της πηγής σε κατάλληλο 
χρονικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για αποτελεσματικότερη προστασία των δασών και των άλλων 
φυσικών οικοσυστημάτων του πλανήτη, θα απαιτηθούν δράσεις σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών μέτρων και αυστηρότερης επιβολής της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διασφάλισης της 
πολιτικής συνοχής σε όλους τους τομείς και μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής της αρχής του «μη βλάπτειν»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη προστασία και αποκατάσταση των δασών και 
άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των δασών, 
συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθηκών διαβίωσης αυτοχθόνων πληθυσμών και 
τοπικών κοινοτήτων, και δίνουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν βιώσιμες βιο-οικονομίες, με 

9 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-
finance-hook/ 
10 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
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ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και προστασία της βιοποικιλότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτελούν έναν τομέα πράσινης οικονομίας με 
δυναμικό δημιουργίας 10 έως 16 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας παγκοσμίως·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαγγρόβια δάση προσφέρουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες 
στο οικοσύστημα, δεδομένου ότι σε αυτά αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες άνθρακα, 
ότι αποτελούν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής για πολλά είδη ψαριών κοραλλιογενών 
υφάλων και ότι προστατεύουν τους κοραλλιογενείς υφάλους από θρεπτικά φορτία και 
ιζήματα, αλλά και τις παράκτιες περιοχές από τις πλημμύρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μέχρι πρόσφατα τα μαγγρόβια δάση κάλυπταν πάνω από τα ¾ των τροπικών ακτών και 
ότι περισσότερα από τα μισά χάθηκαν λόγω της παράκτιας ανάπτυξης, των 
υδατοκαλλιεργειών, της ρύπανσης και της μη βιώσιμης χρήσης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατροπή των μαγγρόβιων δασών προκαλεί το 10 % των 
εκπομπών άνθρακα από την αποψίλωση παρότι τα μαγγρόβια δάση αντιπροσωπεύουν 
μόνο το 0,7 % των τροπικών δασών11·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την προστασία και 
αποκατάσταση των δασών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στις χώρες εταίρους 
είναι ανεπαρκής δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προστασία, η αποκατάσταση και η βιώσιμη διαχείριση των δασών και άλλων 
φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και των σχετικών παρεπόμενων οφελών και πτυχών 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαθέτουν μακρά παράδοση και 
εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και ότι μπορούν να 
τις χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν άλλες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε αυτό τον τομέα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι 
υπερασπιστές του περιβάλλοντος υφίστανται ολοένα και περισσότερο απειλές και ότι 
υφίστανται εκφοβισμό, ενώ αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις προσπάθειές τους για προστασία των δασών, των γαιών και του περιβάλλοντός 
τους·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων, όπως ιών, από άγρια και 
οικόσιτα ζώα στον άνθρωπο (ζωονόσοι) μπορεί να αυξηθεί λόγω της καταστροφής και 
τροποποίησης φυσικών οικοσυστημάτων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και αποτελεσματική δασική πολιτική απαιτεί 
αξιόπιστες πληροφορίες για τους δασικούς πόρους, την κατάστασή τους και τον τρόπο 
διαχείρισης και χρήσης τους, καθώς και αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή της 
χρήσης της γης· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής βιοοικονομίας, καθώς παρέχουν 

11 Donato, D. et al., ‘Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics’, Nature Geoscience, Απρίλιος 
2011.
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θέσεις εργασίας και οικονομική ευημερία σε αγροτικές και αστικές περιοχές, 
συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν οφέλη για την 
υγεία· 

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ 
για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» και θεωρεί ότι 
αποτελεί καλή βάση για την ανάπτυξη αποφασιστικής δράσης· συμφωνεί με τις πέντε 
προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση· υπογραμμίζει ότι οι 
προτεραιότητες αυτές είναι όλες αναγκαίες για την ανάσχεση και την αντιστροφή της 
αποδάσωσης και της υποβάθμισης των φυσικών οικοσυστημάτων, ιδίως των δασών, 
καθώς και για την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις σχετικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πρέπει να υλοποιηθούν ταχέως και με συνέπεια· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα 
όσον αφορά τις δράσεις τους για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να 
αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των 
δασών παγκοσμίως· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
δράσεων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων νέων κανονιστικών μέτρων, που 
να είναι αποτελεσματικά, συμπληρωματικά, εφαρμόσιμα και να περιλαμβάνουν 
παρακολούθηση·

2. τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και τα κονδύλια της 
ΕΕ που διατίθενται στον τομέα της προστασίας των δασών, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών δασών ως μέρος των δασών του πλανήτη, στο πλαίσιο της πολιτικής 
περιβάλλοντος της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η επιτυχία στις εξωτερικές δράσεις μας και η 
ανταπόκριση των εταίρων μας για την προστασία των δασών τους εξαρτάται από το 
πόσο αποτελεσματικοί και φιλόδοξοι είμαστε όσον αφορά την οικεία φυσική 
κληρονομιά· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τα υψηλότερα δυνατά μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των καθηκόντων της προστασίας και της 
αποκατάστασης των δασών τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο της εξωτερικής της 
δράσης·

3. υπενθυμίζει ότι αναμένεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν επείγοντα 
μέτρα με σκοπό να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τα δάση, ώστε να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των ΣΒΑ, της 
Συμφωνίας του Παρισιού, του παγκόσμιου στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 
2011-2020, καθώς και του στρατηγικού σχεδίου του ΟΗΕ για τα δάση 2017-2030 και 
των παγκόσμιων στόχων του για τα δάση·

4. υπογραμμίζει τον ρόλο των δασών στην αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι των 
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται 
συγκεκριμένη και αποτελεσματική δράση στις στρατηγικές και τα σχέδια προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων συνέργειες μεταξύ δράσεων μετριασμού 
και δράσεων προσαρμογής·

5. τονίζει τη θετική συμβολή των δασών στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών και την υψηλή περιβαλλοντική αξία που προσφέρουν όσον αφορά τη 
δέσμευση του άνθρακα, την αποθήκευση νερού, τον έλεγχο της διάβρωσης και την 
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παροχή προστασίας από κατολισθήσεις·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση υπερβαίνουν 
τον δασικό τομέα καθαυτό και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η 
γαιοκτησία, η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, οι γεωργικές 
πολιτικές, η κλιματική αλλαγή, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
πολιτικές ελευθερίες· 

7. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες και οι 
αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία την απουσία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των γυναικών στη διαδικασία 
διαχείρισης των φυσικών πόρων· πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων στη δασική 
εκπαίδευση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)·

8. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της 
αποψίλωσης των δασών ολιστικά, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των οικοσυστημάτων· υπενθυμίζει τη 
σημασία της τήρησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη 
δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει τη σημασία της ενεργού 
συμμετοχής της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

9. συμφωνεί με την Επιτροπή και επισημαίνει την αναφορά στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τον αναντικατάστατο χαρακτήρα των πρωτογενών δασών και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η προστασία των 
αυτοχθόνων δασών προσφέρει σημαντικό όφελος για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, το οποίο απορρέει από το μέγεθος και τη μακροβιότητα των αποθεμάτων 
άνθρακα του οικοσυστήματός τους· τονίζει ότι η δάσωση, η οποία πραγματοποιείται 
κατά τρόπο συμβατό με την προστασία και την αναβάθμιση των τοπικών 
οικοσυστημάτων, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα δάση που φυτεύτηκαν πρόσφατα δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν τα πρωτογενή δάση· επισημαίνει ότι η διασφάλιση των δασών θα 
πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δίνει το σωστό παράδειγμα και να διασφαλίζει την υλοποίηση των διεθνών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ίδιας και των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας και να συμπεριλάβουν δεσμευτικούς στόχους 
για την προστασία και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, ιδίως των 
πρωτογενών δασών,  ως μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση, η 
οποία θα πρέπει να συνάδει πλήρως με την πρόταση που περιγράφεται στη στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 όσον αφορά δεσμευτικούς στόχους 
για την αποκατάσταση και τις προστατευόμενες περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής επαρκούς στήριξης και χρηματοδότησης για τα μέτρα αυτά·
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11. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στα μαγγρόβια δάση και στα δάση 
που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, τα οποία επηρεάζονται ιδιαίτερα από την 
κλιματική αλλαγή και αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία για εφαρμογή πολιτικών 
διατήρησης, προσαρμογής και μετριασμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής δεν κάνει καμία αναφορά στα μαγγρόβια δάση· τονίζει ότι 
το 80% της χερσαίας βιοποικιλότητας βρίσκεται στα δάση και ότι τα  μαγγρόβια δάση 
είναι σημαντικά τόσο από πλευράς κλίματος όσο και από πλευράς βιοποικιλότητας, 
καθώς και για την επιβίωση των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων·

12. τονίζει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στη βιώσιμη κατανάλωση, καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
πλήρη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού, κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν τα 
δάση και τη χρήση της γης, προκειμένου να αποτρέπεται η αποψίλωση και υποβάθμιση 
των δασών, να προωθείται η προστασία των δασών και η βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, αλλά και να στηρίζεται η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών δασών, 
σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας 
πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ πολλαπλών συμφεροντούχων και κρατών μελών σχετικά 
με την αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση των δασών, καθώς και σχετικά με 
τρόπους βιώσιμης αύξησης της παγκόσμιας δασικής κάλυψης, με στόχο την ανάπτυξη 
συμμαχιών, την ανάληψη κοινών δεσμεύσεων, την ανάσχεση της αποψίλωσης των 
δασών και την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών·

13. τονίζει τον καίριο ρόλο, τα δικαιώματα και την ανάγκη στήριξης των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, ως 
προς την προστασία των δασών του πλανήτη και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με αυτά τα δάση· αναγνωρίζει, επιπλέον, τις απειλές και τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη το ρόλο τους και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, 
την έγκριση, την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων προστασίας των δασών, είτε σε 
παγκόσμιο, ενωσιακό, εθνικό είτε σε υπο-εθνικό επίπεδο·

14. υπενθυμίζει ότι πολλοί γεωργοί θεωρούν τα δάση αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος 
του τοπίου λόγω των συναφών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών 
που επιτελούν, και έχουν ιστορικά καταβάλει προσπάθειες για την προστασία, τη χρήση 
και την αναγέννηση των δασών, και εξακολουθούν να το κάνουν· σημειώνει ότι 
ορισμένες τοπικές κοινότητες καθώς και κάποιοι αυτόχθονες λαοί εδώ και αιώνες 
χρησιμοποιούν παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές για την προστασία των δασών, χάρη 
στις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν για τη βιώσιμη αξιοποίηση της γης·

15. υπενθυμίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες, οι μικροκαλλιεργητές 
και οι γυναίκες κατέχουν απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα δάση και βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στις γνώσεις αυτές· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την αναγνώριση των 
γαιοκτητικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ως ζήτημα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη 
διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών (VGGT) του 
FAO, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών (UNDRIP) και τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ILO), καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ που τους επηρεάζουν και στην 
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επιβολή των μέτρων προστασίας των δασών, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από το πρόγραμμα FLEGT·

16. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε χώρες 
εξαγωγής φυσικών πόρων επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ένδικα μέσα και σε 
αποτελεσματική προστασία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα 
οποιασδήποτε νομοθεσίας ή πρωτοβουλίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τη στήριξη που παρέχουν στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των 
δασών στην ΕΕ και παγκοσμίως·

17. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αυξήσει τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια της 
αλυσίδας εφοδιασμού και των επενδύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατανάλωση προϊόντων από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης δασών· 
επαναλαμβάνει τη σημασία ενός ολοκληρωμένου συνόλου δράσεων και πρωτοβουλιών 
στο πλαίσιο αυτό·

18. καλεί την Επιτροπή, όταν αναπτύσσει τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες, να εξετάζει 
επίσης τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές να συμβάλουν στην προστασία 
άλλων σχετικών φυσικών οικοσυστημάτων που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο 
υποβάθμισης ή μετατροπής·

19. θεωρεί ότι ένας κοινός ορισμός της έννοιας της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση 
έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εμπορευμάτων 
που συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών και καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
έναν φιλόδοξο ορισμό· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των 
αλυσίδων εφοδιασμού που βασίζονται στα δάση και των ΣΒΑ

20. σημειώνει ότι η προώθηση διαφανών συστημάτων πιστοποίησης για προϊόντα που δεν 
προκαλούν αποψίλωση των δασών είναι ένα κατάλληλο μέσο μεταξύ άλλων· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ο κύριος σκοπός αυτών των συστημάτων πρέπει να είναι η καταπολέμηση 
της αποψίλωσης των δασών·

21. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει χωρίς καθυστέρηση μελέτες σχετικά με συστήματα 
πιστοποίησης και επαλήθευσης στον δασικό τομέα και για τα προϊόντα με βάση το ξύλο 
και σχετικά με συστήματα πιστοποίησης για βασικά προϊόντα που δεν συνεπάγονται 
αποψίλωση των δασών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις μελέτες αυτές στο 
Κοινοβούλιο για περαιτέρω εξέταση, μαζί με τις προτεινόμενες ενέργειες και μέτρα 
επακολούθησης για την ενθάρρυνση αυστηρότερων προτύπων και τη διασφάλιση της 
διαφάνειας των συστημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης από τρίτους·

22. ενθαρρύνει την ανακοίνωση της Επιτροπής να εξασφαλίσει περαιτέρω ενσωμάτωση 
θεμάτων που αφορούν την αποψίλωση των δασών στο οικολογικό σήμα της ΕΕ, στις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις και σε άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων και πρωτοβουλιών για 
τη διασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης·

23. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς καθυστέρηση, 
κατόπιν εκτίμησης αντικτύπου, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα 
βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα και τα βασικά εμπορεύματα που 
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διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των 
κυριότερων παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στην εισαγόμενη αποψίλωση δασών· 
θεωρεί ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να είναι εκτελεστό και να συνάδει με τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, εφόσον προσεκτική αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι 
λειτουργικό και εφαρμόσιμο σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρό 
μηχανισμό επιβολής, που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις· τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ σχετικά με αυτό δεν θα 
πρέπει να συντελούν σε απώλεια εισοδήματος για τους ανθρώπους που ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά σε νέες οικονομικές ευκαιρίες και σε συνολική μετάβαση 
σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει την υποστήριξή της στο 
ζήτημα της βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, στα σχετικά διεθνή φόρουμ του 
εμπορίου βασικών εμπορευμάτων·

24. καλεί την Επιτροπή να προτείνει απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν 
και να μετριάζουν τις επιπτώσεις της προκαλούμενης από την ΕΕ αποψίλωσης στο 
περιβάλλον, στην κοινωνία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
καμία χρηματοπιστωτική ή τραπεζική οντότητα της ΕΕ δεν συνδέεται είτε άμεσα είτε 
έμμεσα με την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών, τη μετατροπή ή την 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων, ή την παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

25. τονίζει τον ρόλο των ιδιοκτητών και των διαχειριστών δασών στη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης των δασών· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές δασικές βιομηχανίες 
μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση παγκόσμιων προτύπων για τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολύ μικρές επιχειρήσεις του δασικό τομέα θα πρέπει επίσης 
να διαδραματίσουν ρόλο στον διάλογο με τις χώρες εταίρους όσον αφορά την 
περαιτέρω προώθηση της βιωσιμότητας στο σύνολο της αλυσίδας αξίας·

26. καλεί τον ιδιωτικό τομέα να ενεργήσει πιο προορατικά για την καταπολέμηση της 
αποψίλωσης των δασών στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις επενδύσεις του, τηρώντας 
τις δεσμεύσεις του για μηδενική αποψίλωση και διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις δεσμεύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη μόχλευσης 
ιδιωτικών επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην 
αποψίλωση των δασών και για να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ και η Συμφωνία του Παρισιού· 
καλεί, ταυτόχρονα, την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 
και να δημιουργήσει τα κατάλληλα μέσα για την παροχή κινήτρων σε πρωτοπόρους, με 
βάση την αρχή της κοινή ευθύνης· χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 
για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών12 και καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει την ποιότητα και το πεδίο εφαρμογής της δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές, και 

12 Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους (ΕΕ L 330 της 
15.11.2014, σ. 1).
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να προωθήσει την ενσωμάτωση θεμάτων που σχετίζονται με τα δάση στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη· περαιτέρω υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των 
κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού 
μέσου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε 
αυτήν τη διαδικασία·

27. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα και άλλους 
φορείς ανάπτυξης, νέες λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης έναντι κινδύνου από 
καταστροφικά συμβάντα που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό εκταρίων δάσους·

28. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει καινοτομίες και πρωτοβουλίες 
με άξονα τη βιομηχανία για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας·

29. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επαναπροσανατολιστούν οι χρηματοοικονομικές ροές 
των σχετικών κλάδων, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, προς δραστηριότητες που δεν 
οδηγούν σε αποψίλωση των δασών· υπενθυμίζει ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις διατάξεις που απαιτούνται για την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την ταξινόμηση13 σε οικονομικές 
δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους 
μηχανισμούς μεικτής χρηματοδότησης ώστε να προσελκύσουν χρηματοδότηση από τον 
ιδιωτικό τομέα για την αποκατάσταση των δασών·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση 
του πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου για τη στήριξη της προστασίας και της 
αποκατάστασης των δασών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο 
επίπεδο , και να παράσχουν καθοδήγηση και ειδικά μέτρα για τον βιώσιμο σχεδιασμό 
της χρήσης γης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή, 
επιπλέον, να ενθαρρύνει διαδικασίες νομοθετικής μεταρρύθμισης στις χώρες 
παραγωγής, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν με την αποτελεσματική και ουσιαστική 
συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών·

32. τονίζει τη σημασία της προώθησης βιώσιμης διαχείρισης των δασών και μιας βιώσιμης 
βιοοικονομίας· αναγνωρίζει ότι τα μοντέλα βιώσιμης διαχείρισης των δασών και η 
βιώσιμη χρήση της γης σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη 
της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και θα πρέπει να βασίζονται στα 
υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας, συνδυάζοντας την οικονομική, την περιβαλλοντική 
και την κοινωνική βιωσιμότητα, με την προστασία της βιοποικιλότητας και των 
πολύτιμων συλλεκτών άνθρακα ως κεντρικών στοιχείων, διατηρώντας παράλληλα την 
εγγενή αξία τους, την παραγωγικότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες·  καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τη βιώσιμη δασοκομία και γεωργία και να αναπτύξει και να 

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.
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εφαρμόσει μηχανισμούς παροχής κινήτρων σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
τοπικές κοινότητες για τη διατήρηση και τη βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών 
και των προϊόντων που παρέχονται από τη βιώσιμη δασοκομία και γεωργία· τονίζει τη 
σημασία των γεωργοδασοκομικών συστημάτων όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή, τη 
διαφοροποίηση, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
πρόληψη της απερήμωσης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω γεωργοδασοκομικά συστήματα 
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αποτελεσματικότητα της χρήσης γης σε σχέση με 
άλλα γεωργικά συστήματα· ζητεί να υπάρξει αλλαγή, ώστε να ενθαρρυνθούν 
συστηματικά τα υπάρχοντα γεωργοδασοκομικά συστήματα υψηλής φυσικής αξίας, να 
διευκολυνθεί η αποκατάστασή τους και να αναπτυχθούν ικανότητες για τη βελτίωση 
αυτής της μεθόδου παραγωγής·

33. επισημαίνει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει ήδη χρηματοδοτήσει 
σημαντικά έργα έρευνας και καινοτομίας για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές 
χρήσης της γης και αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να ανασχεθούν η αποψίλωση 
και η υποβάθμιση των δασών· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να 
συνεχιστεί η στήριξη των εν λόγω τομέων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 

34. εφιστά την προσοχή στην υπουργική δήλωση του Κατοβίτσε με θέμα τα δάση για το 
κλίμα, η οποία περιέχεται στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που εγκρίθηκε από τη διεθνή κοινότητα στις 12 
Δεκεμβρίου 2018 και επικεντρώνεται στη σημασία των δασών και της χρήσης ξυλείας 
για την προστασία του περιβάλλοντος, και θέτει τα εν λόγω ζητήματα και στο πλαίσιο 
άλλων διεθνών στόχων και αποφάσεων που σχετίζονται με τα δάση· σημειώνει, όπως 
αναφέρεται στη δήλωση, ότι οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη 
πολυλειτουργική ενεργό διαχείριση των δασών, η οποία θα εμπεριέχει και θα 
εξισορροπεί όλους τους δασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η αποθήκευση άνθρακα, 
η προστασία των ειδών και του εδάφους, η εξόρυξη πρώτων υλών, η αναψυχή και η 
παραγωγή τροφίμων·

35. τονίζει τον καίριο ρόλο της δασοκομίας και της γεωργίας στη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και της χρήσης της γης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και του πλανήτη· 
αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ποικιλία που χαρακτηρίζει τη διαχείριση των 
δασών, την ιδιοκτησία των δασών, την αγροδασοπονία και τις δυνατότητες μεταξύ των 
κρατών μελών·

36. τονίζει ότι οι μέθοδοι για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη δέσμη μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 
αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών σε άλλα μέρη του κόσμου· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να επανεξετάσει έως το 2021 τις σχετικές πτυχές της έκθεσης που 
προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/807 της Επιτροπής14 και, αν χρειαστεί, να 
αναθεωρήσει, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2023, 
τον παρόντα κανονισμό, βάσει των επιστημονικών γνώσεων και σύμφωνα με την αρχή 

14Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/807 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση 
της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό 
των πρώτων υλών υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης για τις οποίες παρατηρείται σημαντική 
επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα και για την πιστοποίηση των 
βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
ΕΕ L 133 της 21.5.2019, σ. 1.
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της προφύλαξης· ζητεί από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τα δεδομένα για τη σόγια 
και να καταργήσει σταδιακά τα βιοκαύσιμα που παρουσιάζουν κίνδυνο έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2030·

37. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η κατανάλωση ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο 
στην ΕΕ, με την προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής οικονομίας, την 
ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την προαγωγή της ευαισθητοποίησης 
των καταναλωτών ως προς τις οικολογικές συνέπειες των προϊόντων με βάση το ξύλο·

38. υπενθυμίζει την επιστολή που απέστειλαν περισσότεροι από 700 επιστήμονες, οι οποίοι 
ζητούν μια επιστημονικά ορθή αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η οποία, ειδικότερα, θα αποκλείει ορισμένους τύπους ξυλώδους βιομάζας 
από τον υπολογισμό των ποσοστών για την επίτευξη του στόχου και από την 
επιλεξιμότητα για λήψη ενίσχυσης·

39. αποδοκιμάζει την αύξηση της χρήσης ξύλου για βιοκαύσιμα και βιοενέργεια, που 
δημιουργεί πίεση στα δάση της ΕΕ και του πλανήτη, δεδομένης της αυξανόμενης 
ζήτησης για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

40. σημειώνει ότι στην COP23 εκφράστηκε η φιλοδοξία ορισμένων χωρών πλούσιων σε 
πρωτογενή και μεγάλης βιοποικιλότητας δάση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ 
του παγκόσμιου πληθυσμού, να αυξήσουν τη χρήση ξύλου και άλλων φυτικών υλών για 
την παραγωγή ενέργειας15· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να δίνει λάθος 
παράδειγμα και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες που διέπουν την πολιτική 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν οδηγούν σε κατεστραμμένα και υποβαθμισμένα 
οικοσυστήματα·

41. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις 
της αυξανόμενης χρήσης βιοκαυσίμων στην αποψίλωση των δασών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προχωρήσει σε ριζική μεταρρύθμιση των πολιτικών της ΕΕ 
για τη βιοενέργεια, ήτοι μέσω αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

42. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα της βιώσιμης 
παραγωγής και χρήσης των καυσίμων από ξύλο, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις 
αυξημένες εισαγωγές συσσωματωμάτων ξύλου στην ΕΕ και τους πιθανούς κινδύνους 
που ενέχουν οι εισαγωγές αυτές για τα δάση σε τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η αρχή της 
αλυσιδωτής χρήσης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
πραγματικός τρόπος για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

43. υπενθυμίζει ότι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν παραδοσιακά βιομάζα για το μαγείρεμα, κυρίως ξύλο και κάρβουνο, 
ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα εξ αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε αποδοτικούς φούρνους· 
καλεί την ΕΕ να εντείνει τη στήριξη σε τρίτες χώρες προκειμένου να μεταβούν σε 
βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να μειωθεί η πίεση για αποψίλωση των 
δασών που σχετίζεται με τη χρήση ξυλείας ως καυσίμου· υπογραμμίζει ότι αν τα 

15 Doyle, A. & Roche, A., ‘Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change’, Reuters, 16 
November 2017, http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-
use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO  

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
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ενεργειακά συστήματα των τρίτων χωρών ήταν περισσότερο αποκεντρωμένα θα ήταν 
δυνατή μια ξεκάθαρη μετάβαση σε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

44. σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική σημασία της γεωργίας διευρύνεται καθώς ο 
πληθυσμός της γης αυξάνεται και απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων και βασικών 
γεωργικών προϊόντων ταυτόχρονα με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· 
σημειώνει με ανησυχία τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το 14 % των τροφίμων 
παγκοσμίως χάνεται κατά το διάστημα της συγκομιδής, της σφαγής και της διάθεσης 
στην αγορά16, και τονίζει την ανάγκη ανάληψης συνεκτικών δράσεων προκειμένου να 
αποφεύγεται η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα 
και να υπάρχει άμεση απόκριση σε κρίσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ελλείψεις τροφίμων·

45. τονίζει τη σημασία της προώθησης της βιώσιμης διατροφής μέσω της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις των καταναλωτικών 
προτύπων και μέσω της παροχής πληροφοριών για τη διατροφή που είναι καλύτερη για 
την ανθρώπινη υγεία και έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

46. υπογραμμίζει ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος προκειμένου να αναπτυχθεί 
και να εφαρμοστεί μια ενωσιακή στρατηγική για τα πρωτεϊνούχα φυτά και να 
διασφαλιστεί μια εύρωστη παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, ούτως ώστε να 
περιοριστεί ο κίνδυνος της αποψίλωσης των δασών λόγω των καλλιεργειών σε άλλες 
περιοχές του πλανήτη και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές και η πίεση που 
ασκείται στα δάση λόγω της αλλαγής της χρήσης της γης· τονίζει ότι η πρόοδος αυτή 
θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ευρύτερη υιοθέτηση της αμειψισποράς 
σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης και καθοδήγησης για τους γεωργούς σε 
περιοχές που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών και ότι η 
δράση αυτή θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, την αποψίλωση των δασών, 
την υποβάθμιση και την πίεση στα δάση λόγω αλλαγής της χρήσης γης· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την καθιέρωση κριτηρίων βιωσιμότητας για την εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών·

47. θεωρεί ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν εντός ενός πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνοχή των πολιτικών που αφορούν τα δάση και να περιοριστεί η πίεση που υφίστανται 
τα δάση· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικής θα ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο την 
ανάπτυξη πιο καινοτόμου, βιώσιμης και αποδοτικής γεωργίας εντός και εκτός της ΕΕ, 
και θα περιόριζε τη σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα μέσω νέων 
τεχνολογιών· επισημαίνει ότι οι στόχοι που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτό μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω της παροχής στους γεωργούς εύκολης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για την απόκτηση προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών υψηλής 
ακριβείας·

48. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι γεωργοί καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις βασικές 
αγροτικές και επισιτιστικές μας ανάγκες, εντούτοις η εργασία τους εξαρτάται από 
φυσικούς πόρους όπως το έδαφος, τα ύδατα και τα δάση· σημειώνει ότι η αναγνώριση 
της πολυλειτουργικότητας των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή διαχείριση 
της συνολικής δασικής μας κληρονομιάς· επισημαίνει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές – από την παραδοσιακή παραγωγή ξυλείας και άλλων 

16 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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προϊόντων έως τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, τη βιοποικιλότητα και άλλα 
περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα, που εμποδίζουν 
τη διάβρωση του εδάφους και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 
των υδάτων – είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες· σημειώνει ότι απαιτείται μια 
ολιστική και συνεκτική προσέγγιση για τις εν λόγω πτυχές όσον αφορά την προστασία, 
την αποκατάσταση και τη διαχείριση των δασών καθώς και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της αποψίλωσής τους·

49. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
εναρμόνιση των δεδομένων και τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενημέρωση και στα 
δεδομένα που αποκτώνται μέσω των υφιστάμενων και των νέων εργαλείων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που σχετίζονται με τα δάση του πλανήτη και της ΕΕ 
και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα διαδίδονται σε μορφή προσιτή, φιλική προς 
τον χρήστη και κατανοητή για τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου, 
το κοινό, τους καταναλωτές και τον ιδιωτικό τομέα, και έτοιμη για χρήση από τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις στατιστικές 
τους σχετικά με τον όγκο της ξυλείας που αγοράζουν, συμπεριλαμβανομένης της 
ένδειξης του πόσο υλικό βιώσιμο, νόμιμο ή με άδεια FLEGT δύναται να 
συμπεριλαμβάνεται στις δημόσιες συμβάσεις τους·

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της εναρμόνισης αξιόπιστων 
πληροφοριών σχετικά με τους δασικούς πόρους και την αλλαγή χρήσης γης με σκοπό 
την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μέσω της συμμετοχής ευρέος 
φάσματος συμφεροντούχων, μεταξύ άλλων και σε χώρες-εταίρους·

51. τονίζει ότι η πειστική και αξιόπιστη παρακολούθηση των δασών και η ανταλλαγή 
πληροφοριών έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των 
δασών και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις για μηδενική 
αποψίλωση των δασών στις χώρες εταίρους· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παροχή 
οικονομικής και τεχνικής στήριξης προς χώρες εταίρους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι αυτοί και να τις συνδράμει στην ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης 
για τη βελτίωση των τοπικών δομών διαχείρισης των δασών και την ενίσχυση της 
λογοδοσίας·

52. τονίζει ότι η παράνομη υλοτομία αποτελεί συνεχιζόμενη πρακτική όχι μόνο σε τρίτες 
χώρες αλλά και στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
αποφασιστική δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και διατήρησης των 
δασών, βασισμένο σε ένα σύστημα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιεί το GNSS 
(Galileo και Copernicus) και επίγεια δίκτυα για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα 
υλοτομίας από το σημείο συγκομιδής έως τα σημεία εισόδου και εξόδου των εταιρειών 
επεξεργασίας ξυλείας· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει στην πρόληψη της 
παράνομης υλοτομίας βελτιώνοντας την εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία17 και 
του FLEGT· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παράνομης υλοτομίας και των εγκλημάτων 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 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, ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
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που σχετίζονται με τα δάση·

53. υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής 
αλλαγής· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά οι προσπάθειες 
πρόληψης και ετοιμότητας, με διεθνή συνεργασία όσον αφορά τα εργαλεία έγκαιρης 
προειδοποίησης, τα μέτρα για ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις καταστροφές και τα μέτρα 
για μετριασμό του κινδύνου· συνιστά η Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την 
ανάπτυξη παγκόσμιων (όπως το παγκόσμιο πληροφοριακό σύστημα δασικών 
πυρκαγιών) και περιφερειακών (όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις 
δασικές πυρκαγιές) πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση του 
αντικτύπου των δασικών πυρκαγιών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την 
εμπειρογνωσία της και να επεκτείνει τη χρήση του δορυφορικού συστήματος 
Copernicus REDD+ με σκοπό την υποστήριξη της παρακολούθησης των κινδύνων που 
απειλούν τα δάση και της αποψίλωσης παγκοσμίως, σε συνεργασία με τρίτες χώρες·

54. υπενθυμίζει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 
ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία τηρούν 
πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και συμμορφώνονται 
με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· επικροτεί την 
πρόθεση της Επιτροπής να καταστήσει τη συμφωνία του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο 
όλων των μελλοντικών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, τόσο οι 
ολοκληρωμένες όσο και οι σχετικές επιμέρους συμφωνίες, θα περιέχουν δεσμευτικές 
και εκτελεστές διατάξεις, μεταξύ των οποίων διατάξεις κατά της διαφθοράς που 
συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, προκειμένου να προληφθεί η αποψίλωσης και 
υποβάθμιση των δασών·

55. επικροτεί την αρχή του «μη βλάπτειν», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό,  στην Επιτροπή να 
αξιολογήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών στην 
αποψίλωση των δασών και να διασφαλίσει ότι στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη όλων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων θα 
περιλαμβάνονται περισσότερο φιλόδοξες διατάξεις για την προστασία των δασών, τη 
βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη δασοκομία ·

56. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στην 
κατάσταση των δασών, της βιοποικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα 
εκτιμώνται συστηματικά στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και 
άλλων σχετικών μεθόδων εκτίμησης, σε διαβούλευση με σχετικούς συμφεροντούχους, 
και ότι τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων αυτών θα λαμβάνονται στο εξής πλήρως 
υπόψη, όταν θα γίνεται διαπραγμάτευση και σύναψη παρόμοιων συμφωνιών·

57. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής του 
κανονισμού για την ξυλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το εμπόριο εισαγόμενης 
και εγχώριας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί παράνομα· 
σημειώνει επιπλέον ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να 
ελέγχονται διεξοδικότερα στα σύνορα της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα κριτήρια που είναι απαραίτητα 
προκειμένου να τοποθετηθούν στην αγορά της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ξυλεία από ζώνες 
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συγκρούσεων είναι ήδη ένας τομέας δράσης στο Σχέδιο Δράσης FLEGT, αλλά ότι τα 
μέτρα αντιμετώπισης το ζητήματος υπήρξαν ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει 
τη δέσμευσή της για επέκταση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τον 
κανονισμό για την ξυλεία, ώστε να συμπεριλάβει την ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων 
στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησής του· τονίζει ότι η ενίσχυση των 
υφιστάμενων πολιτικών πρέπει να συμβαδίζει με την αυξημένη συνοχή πολιτικής, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
εμπορίου, δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στους ανθρώπους·

58. σημειώνει μετά λύπης ότι το τρέχον επίπεδο παρακολούθησης των εισαγωγών ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ είναι ανεπαρκές, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο ότι 
αυτές οι εισαγωγές πληρούν τα αναγκαία κριτήρια για την είσοδο στην ΕΕ·

59. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της Συμφωνίας Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) της 
FLEGT, είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλη η 
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που εισάγονται από χώρες εταίρους στην ΕΕ που 
καλύπτονται από τη VPA έχουν παραχθεί νόμιμα· τονίζει ότι οι VPA προορίζονται 
γενικότερα για την προώθηση συστημικών αλλαγών στον δασικό τομέα με στόχο την 
ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας 
και τη στήριξη των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο για την παύση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών· υπογραμμίζει ότι οι VPA παρέχουν ένα σημαντικό 
νομικό πλαίσιο τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες εταίρους της, το οποίο κατέστη 
δυνατό με την καλή συνεργασία και τη δέσμευση από την πλευρά των ενδιαφερόμενων 
χωρών·

60. επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε μέσω των VPA της FLEGT, και την ενίσχυση 
του διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών σε 
διάφορες χώρες ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της VPA· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, 
επτά χώρες έχουν κυρώσει VPA με την ΕΕ (Καμερούν, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, Γκάνα, Ινδονησία, Λιβερία, Δημοκρατία του Κονγκό και Βιετνάμ), 
μεταξύ των οποίων η Ινδονησία είναι ο πρώτος – και μέχρι τώρα ο μοναδικός – εταίρος 
VPA με άδεια FLEGT, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2016, και ότι η ΕΕ έχει 
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και έχει μονογραφήσει VPA με την Ονδούρα και τη 
Γουιάνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες έξι χώρες (Ακτή 
Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκαμπόν, Λάος, Ταϊλάνδη και 
Μαλαισία)· τονίζει ότι οι VPA αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο εντός του 
οποίου εδραιώνονται καλές εταιρικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες και ότι θα πρέπει να 
προωθηθούν νέες VPA με επιπλέον εταίρους· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες που έχουν συνάψει VPA όσον αφορά την Επιβολή 
της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), ώστε να 
διασφαλίσει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των 
εξαγωγικών αγορών με λιγότερο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα· αναγνωρίζει τη 
σημασία του κανονισμού FLEGT18 και του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία για την 
πρόληψη της εισόδου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στις αγορές της ΕΕ· καλεί την 
ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την FLEGT· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον επικείμενο έλεγχο καταλληλότητας της Επιτροπής όσον αφορά τον κανονισμό 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας 
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕ L 347 της 
30.12.2005, σ. 1.
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FLEGT και τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ως ευκαιρία και για την ενίσχυση της 
επιβολής τους και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους·

61. ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης υφιστάμενων πολιτικών, να διασφαλίσει 
τη συνοχή των VPA όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη 
Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) με όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στους 
τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου· καλεί την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρότυπα εισαγωγής ξυλείας σε μελλοντικές διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπονόμευση των θετικών δράσεων που επιτυγχάνονται μέσω του σχεδίου δράσης 
FLEGT με τις χώρες παραγωγής ξυλείας·

62. πιστεύει ότι η διαδικασία αδειοδότησης FLEGT συμπληρώνει την εθελοντική 
πιστοποίηση από τρίτους και ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μικρότερους φορείς 
εκμετάλλευσης, που συχνά δυσκολεύονται να πιστοποιηθούν μέσω συστημάτων του 
ιδιωτικού τομέα·

63. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία εντείνοντας τις προσπάθειες σε 
σημαντικά διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων του ΠΟΕ και του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τρόπους πολυμερούς, πλειονομερούς ή διμερούς συνεργασίας με εμπορικούς εταίρους 
και άλλες χώρες εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της επίσπευσης των 
διαπραγματεύσεων με τον ΠΟΕ σχετικά με μια Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά 
Αγαθά, με στόχο την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής 
αλλαγής που οφείλονται στις εισαγωγές, διασφαλίζοντας παράλληλα οδούς για το 
νόμιμο εμπόριο και ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση της γης και τη βιώσιμη γεωργία, 
καθώς και το γαιοκτητικό καθεστώς και τη χρηστή διακυβέρνηση σε τρίτες χώρες·

64. τονίζει ότι σαφείς δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών 
περιλαμβάνονται σε όλες τις νέες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων της 
Mercosur και άλλων·

65. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των νέων διατάξεων του κανονισμού 
αντιντάμπινγκ19 σχετικά με τις πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα·

66. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει έναν ισχυρότερο δεσμό ανάμεσα στις εμπορικές και τις 
αναπτυξιακές πολιτικές, μεταξύ άλλων με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus (ΣΓΠ+) στις χώρες εταίρους· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τους αποδέκτες του ΣΓΠ+ σε σχέδια δράσης για τη 
διαχείριση των δασών, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική τήρηση των 
περιβαλλοντικών τους δεσμεύσεων·

67. τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη και οι επιπτώσεις της μαζικής απώλειας 
βιοποικιλότητας συνιστούν σημαντική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την 
ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αξιολογήσουν διεξοδικά πώς 
μπορεί να συμβάλει καλύτερα η εξωτερική δράση τους σε μια ολιστική και βασισμένη 

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για 
την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.
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στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση με στόχο την ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας, της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών· καλεί την ΕΕ να 
προωθήσει περισσότερο τη βιοποικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα στο παγκόσμιο 
πλαίσιο για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020·

68. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς σε 
όλα τα επίπεδα με τρίτες χώρες για την περαιτέρω καταπολέμηση της αποψίλωσης και 
της υποβάθμισης των δασών, την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της 
γεωργίας, καθώς και τη γαιοκτησία και τη χρηστή διακυβέρνηση, με παράλληλο 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών για τη διατήρηση, τη συντήρηση και τη βιώσιμη 
χρήση των δασών, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη βιοοικονομία, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη έξυπνη γεωργία, την αγροοικολογία και της 
γεωργοδασοκομία, αναγνωρίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες βιωσιμότητας από τον 
ιδιωτικό τομέα, όπως τα συστήματα δίκαιου εμπορίου· επιμένει ότι η εξωτερική 
διάσταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
μέσω συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα, διευκολύνοντας 
παράλληλα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των χωρών εταίρων·

69. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι το θέμα της αποψίλωσης θα 
αποτελεί μέρος των πολιτικών διαλόγων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας με ώρες 
εταίρους και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει συμφωνίες εταιρικής σχέσης που 
περιλαμβάνουν την προστασία των δασών και των οικοσυστημάτων, τη στήριξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και 
των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, καθώς και τη στήριξη 
της ουσιαστικής συμμετοχής παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος· τονίζει ότι αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί 
με όλες τις χώρες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων χωρών·

70. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να στηρίξει τις χώρες εταίρους στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πλαισίων που μπορούν να ενθαρρύνουν την καλύτερη προστασία και 
διαχείριση των δασών και τη διακυβέρνηση της γης, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της αναγνώρισης των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των σχετικών μέτρων 
διακυβέρνησης, όπως είναι οι στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής, και συνιστά 
στην Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτή την πτυχή στον προβληματισμό της και στις 
δράσεις της· επισημαίνει ότι τα εν λόγω πλαίσια θα πρέπει να συνεισφέρουν όχι μόνο 
σε εγχώριες ανάγκες αλλά και στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) χωρών 
εταίρων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και στις εθνικές στρατηγικές 
τους και τα σχέδια δράσης τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) στο πλαίσιο της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

71. καλεί την ΕΕ να παράσχει στήριξη στις χώρες εταίρους για την υλοποίηση δράσεων 
που θα τις βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τα μέτρα που ενδεχομένως θα λάβει η ΕΕ 
για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης αποψίλωσης των δασών και ζητεί να ενισχυθεί η 
συνεργασία και να ληφθούν τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για να 
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προληφθεί η εκτροπή του εμπορίου αγαθών, που σχετίζονται με την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών, προς άλλες περιοχές του κόσμου· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η στήριξη που παρέχει η ΕΕ για τις γεωργικές πολιτικές, τις πολιτικές 
υποδομών, τις πολιτικές εξόρυξης, και τις αστικές, περιαστικές και αγροτικές πολιτικές 
σε χώρες-εταίρους δεν συντελεί στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· 
καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξει έναν ενωσιακό τεχνικό 
και χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των προσπαθειών των εταίρων για τη βιώσιμη χρήση, 
προστασία και αποκατάσταση των δασών, τη βελτίωση της βιώσιμης, μηδενικής 
αποψίλωσης γεωργίας και την αντιμετώπιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με 
δυσμενείς επιπτώσεις για τα δάση, στο πλαίσιο του επικείμενου Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)· 

72. ζητεί να καταλάβει εξέχουσα θέση ο τομέας της δασοκομίας στον προσεχή Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και να αξιοποιηθεί πλήρως το 
δυναμικό του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου και των περιφερειακών μηχανισμών 
συνδυασμού πόρων με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων από τον ιδιωτικό 
τομέα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών (από τη διατήρηση των υφιστάμενων 
δασών ανέπαφων και την ανάπτυξή τους με βάση το οικολογικό δυναμικό έως την 
αναδάσωση και τη δάσωση), τον βιώσιμο τουρισμό και τη γεωργοδασοκομία, καθώς 
και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες για την εξάλειψη των 
προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με 
στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ·

73. συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν αποτελεσματικές μεθόδους 
για την ανταλλαγή καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης της 
ΕΕ με άλλες χώρες σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη βιοοικονομία, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη έξυπνη γεωργία και άλλους σχετικούς τομείς·

74. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτική βάση έκθεση η οποία θα καλύπτει τις 
τάσεις αποψίλωσης και εκμετάλλευσης περιοχών υψηλού αποθέματος άνθρακα, όπως 
τυρφώνες, σε τρίτες χώρες·

75. ενθαρρύνει την εφαρμογή μέτρων στήριξης για την αύξηση της γεωργικής 
παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να μειωθεί η κοινωνική και 
οικονομική πίεση που ασκείται για αποψίλωση και εκμετάλλευση των τυρφώνων·

76. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει, εξ ονόματος της ΕΕ σε σημαντικά 
διεθνή φόρουμ, την ανάληψη και την υλοποίηση αυστηρών δεσμεύσεων, καθώς και την 
έκδοση και την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών, για την ανάσχεση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών και τη στήριξη της αποκατάστασης των δασών· 
θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δίνει το παράδειγμα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη η εθνική, περιφερειακή και τοπική εμπειρογνωμοσύνη και οι 
πρακτικές κατά την εφαρμογή μέτρων προστασίας των δασών· επικροτεί την απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να ανακηρύξει την περίοδο 2021-2030 ως Δεκαετία 
για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτή η 
δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών ορίζει την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων ως 
πολύ σημαντική λύση βασιζόμενη στη φύση που συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης 
ενός μεγάλου αριθμού ΣΒΑ·
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77. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τη διατήρηση των 
δασών μέσω της θέσπισης, ενοποίησης και αποτελεσματικής διαχείρισης δικτύων 
προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δασικών περιοχών, όπως το 
δίκτυο NaturAfrica 2030, ιδίως σε χώρες που είναι σημαντικοί παραγωγοί ξυλείας· 
αναγνωρίζει ότι αυτό συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και θα 
ενισχύσει τη θέση της ΕΕ κατά την επόμενη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλότητα·

78. επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όσον 
αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών στον κόσμο με σκοπό την πρόληψη της παγκόσμιας αποψίλωσης 
των δασών, σε σημαντικά διεθνή φόρουμ· σημειώνει ότι ο υφιστάμενος ορισμός του 
δάσους και η κατηγοριοποίηση των δασών, καθώς και άλλες συναφείς έννοιες και 
αρχές που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και χρησιμοποιούνται από 
σχετικούς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO), είναι αυστηρά τεχνικοί και δεν αντανακλούν πλήρως την πολυμορφία 
των δασικών οικοσυστημάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξει τη 
συνεργασία με αυτά τα βασικά διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων με σκοπό την εναρμόνιση 
της ορολογίας, των εννοιών και των στατιστικών που χρησιμοποιούνται (π.χ. της 
έννοιας των παρθένων και υπεραιωνόβιων δασών, της φυτείας, της βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών, της διαχείρισης «κοντά στη φύση», ή των αλυσίδων 
εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση) και την εξασφάλιση της συνοχής των πολιτικών και των 
μέτρων που εγκρίνονται·

79. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή σύμβαση 
για τα δάση, η οποία θα συμβάλλει στη διαχείριση, διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη 
των δασών και θα προβλέπει τις πολλαπλές και συμπληρωματικές λειτουργίες και 
χρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αναδάσωσης, δάσωσης και διατήρησης 
δασών· τονίζει ότι μια τέτοια σύμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, 
οικονομικές, οικολογικές, πολιτισμικές και πνευματικές ανάγκες των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών και να αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο όλων των τύπων δασών στη 
διατήρηση των οικολογικών διεργασιών και της οικολογικής ισορροπίας, καθώς και 
στη διαφύλαξη της ταυτότητας, του πολιτισμού και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, των κοινοτήτων τους και άλλων κοινοτήτων και κατοίκων των δασών· 

80. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν συστηματικά τις διατάξεις 
σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, καθώς και την υποβάθμιση 
άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, την απώλεια βιοποικιλότητας και τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις αναπτυξιακές πολιτικές και σε όλα τα προγράμματα 
επενδύσεων και στήριξης που απευθύνονται στις χώρες παραγωγής και να εξαρτούν τις 
επενδύσεις και τη στήριξη από τη συμμόρφωση με τα εν λόγω στοιχεία·

81. αναγνωρίζει τη σημασία των διεθνών πλαισίων, όπως είναι οι VGGT του FAO, για την 
παροχή νομικής σαφήνειας και διεθνώς αποδεκτών προτύπων ορθής πρακτικής για την 
υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει τη διάδοση και τη χρήση των VGGT σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική ανεξάρτητη παρακολούθηση και 
επιβολή, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και 
μηχανισμών καταγγελιών, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις VGGT·
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82. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εντεινόμενο 
πρόβλημα της αποψίλωσης των δασών και της απερήμωσης στα κράτη ΑΚΕ, μέσω της 
ανάπτυξης σχεδίων δράσης που αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης και της 
διατήρησης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες της αποψίλωσης των δασών 
εντός και εκτός του δασικού τομέα και αναγνωρίζοντας τη σημασία της τροπικής 
ξυλείας για τις οικονομίες των κρατών ΑΚΕ που έχουν δάση παραγωγής ξυλείας·

83. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής που ορίζεται 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

84. αναγνωρίζει και υποστηρίζει τα συμπεράσματα του FAO που αναφέρουν ότι η βιώσιμη 
χρήση της γης παγκοσμίως είναι σημαντική για την καταπολέμηση της φτώχειας·

85. επισημαίνει ότι τα δάση συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια, στα μέσα διαβίωσης και τη διατροφή στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες· υπενθυμίζει ότι θα 
πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ταυτόχρονα προς τις κατευθύνσεις της βιώσιμης 
γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, 
δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία της Ατζέντας του 2030·

86. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα δάση καλύπτουν περίπου το 30% του εδάφους και το 80% της βιοποικιλότητας. Αυτή και 
μόνο η διαπίστωση θα ήταν επαρκής αιτία για την ανάγκη προστασίας τους. Ωστόσο ο 
κατάλογος των αιτιών απέχει πολύ από το να είναι πλήρης. Τα δάση έχουν σημαντική 
κοινωνική, πολιτισμική και πνευματική αξία, ενώ ταυτόχρονα επιτελούν ευρύ φάσμα 
λειτουργιών, τόσο παραγωγικών όσο και εξωπαραγωγικών, δηλαδή περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών. Τα δάση, μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού, βελτιώνουν την 
ποιότητα του αέρα και απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα. Φιλοξενούν επίσης διάφορα 
είδη, συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, και είναι ο τόπος 
διαβίωσης πολλών τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτοχθόνων πληθυσμών. 
Ωστόσο, η πίεση για την επιτέλεση των εξωπαραγωγικών λειτουργιών των δασών αυξάνεται 
σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ παράλληλα αυξάνεται παγκοσμίως η ζήτηση για 
γνήσια άγρια πανίδα και χλωρίδα. Όλα αυτά οδήγησαν στο να γίνει η αυστηρή προστασία 
των δασών μία από τις προτεραιότητες της παγκόσμιας κοινής γνώμης. 

Η ποικιλομορφία των υφιστάμενων δασικών τύπων είναι πάντως εντυπωσιακή: από 
πρωτογενή τροπικά και μαγγρόβια παράκτια δάση έως τα δάση των εύκρατων περιοχών και 
τα υποαρκτικά δάση. Κατά τον προβληματισμό σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
νομοθεσίας για τη βελτίωση της προστασίας των δασών του πλανήτη, η εν λόγω 
ποικιλομορφία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 
διαρκώς υπόψη. Οι λύσεις που υιοθετούνται πρέπει οπωσδήποτε να αντανακλούν αυτή 
την πολυφυΐα. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μία λύση που να καλύπτει όλους τους 
τύπους δασών. Η παραπάνω κατάσταση συνδυάζεται με την αποθαρρυντική διαπίστωση, 
δηλαδή ότι η πίεση που ασκείται στα δάση αυξάνεται απ’ άκρη σ’ άκρη παγκοσμίως, με 
αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση και, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και τον αφανισμό 
τους. Μόνο μεταξύ του 1990 και του 2016 ο κόσμος έχει χάσει 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα δάσους ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, γεγονός που σημαίνει ότι 
κάθε ώρα χάνεται δασική έκταση ίση με 800 γήπεδα ποδοσφαίρου. Ο στόχος που έθεσε η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αποψίλωση των δασών COM(2008)645 final, 
να μειωθεί η συνολική αποψίλωση των τροπικών δασών κατά 50% έως το 2020, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί. Η σχέση με τα δάση πρέπει ωστόσο να θεωρείται ως ένα βαθμό 
ο καθρέφτης της πολιτισμικής ενηλικίωσης της ανθρωπότητας.

Η μαζική αποψίλωση και υποβάθμισης των δασών σημειώνεται σε μεγάλο βαθμό στα 
τροπικά δάση. Για παράδειγμα, τα δάση με μαγγρόβια βλάστηση κάλυπταν στο παρελθόν 
πάνω από το 75% των τροπικών παραλίων, ενώ σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 
τα μισά, κυρίως λόγω οικοδομικών δραστηριοτήτων, υδατοκαλλιεργειών, ρύπανσης και μη 
βιώσιμης διαχείρισης. Η Αμαζονία, η οποία, δεδομένου του μεγέθους της, είναι από τις 
περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ως προς την προστασία των δασών του 
πλανήτη, βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση, καθώς η κυβέρνηση της Βραζιλίας στηρίζει εκ των 
πραγμάτων την αποψίλωση, ενώ το 2019 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος οι εκ προθέσεως πυρκαγιές. Αυτά ακριβώς τα τροπικά δάση αποτελούν 
μεγάλο μέρος των τόπων όπου παραδοσιακά ζουν αυτόχθονες πληθυσμοί. Οι τελευταίοι 
κατέχουν ή διαχειρίζονται το 35% των πρωτογενών, ιδίως των τροπικών δασών. Από μελέτες 
μάλιστα προκύπτει ότι το ποσοστό αποψίλωσης δασών στα εδάφη αυτοχθόνων πληθυσμών 
υπό καθεστώς που διασφαλίζει την πατροπαράδοτη διαχείριση γης είναι δύο έως τρεις φορές 
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χαμηλότερο από ό,τι εκτός των εν λόγω εδαφών1.

Όσον αφορά το πόσο θετικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα πρωτογενή τροπικά δάση, 
πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα δάση που φυτεύθηκαν πρόσφατα δεν μπορούν να 
αναπληρώσουν εξ ολοκλήρου τα πρωτογενή δάση, τα οποία έχουν υψηλά αποθέματα 
άνθρακα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ηλικία, μοναδικές οικολογικές ιδιότητες και το 
υψηλότερο επίπεδο βιοποικιλότητας. Πέραν τούτου, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
πρωτογενών δασών είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη· ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και 
πάλι τα κατεστραμμένα πλέον μαγγρόβια δάση.

Ωστόσο, παρά τον ανησυχητικό βαθμό του προβλήματος των εκτός Ευρώπης δασών, πρέπει 
να τονιστεί ότι η κατάσταση των δασών δεν είναι ικανοποιητική ούτε στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, παρά την αυξανόμενη πίεση της κοινής γνώμης να τελεί τις 
εξωπαραγωγικές λειτουργίες του, η ποιότητά τους φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Τα 
κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα δάση στον κόσμο, όπως η αποψίλωση και 
η παράνομη εξόρυξη, δεν τα αποφεύγουν ούτε τα ευρωπαϊκά δάση. Ανησυχητικός είναι και ο 
ίδιος ο τρόπος διαχείρισής τους σε πολλά μέρη στην Ευρώπη2.

Όπως προαναφέρθηκε, τα δάση αποτελούν οικότοπο για διάφορα απειλούμενα είδη, μεταξύ 
άλλων και των πλέον ευάλωτων. Η αποψίλωση των δασών είναι μία από τις βασικές 
αιτίες της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, η οποία σήμερα προχωρεί με 
πρωτοφανή ταχύτητα.3 Ο κόσμος δεν χάνει μόνο είδη φυτών, αλλά και έναν ανησυχητικό 
αριθμό ζωικών ειδών, μάλιστα ορισμένα από αυτά είναι ακριβώς είδη που ζουν σε τροπικά 
δάση και ο άνθρωπος προκαλεί τον αφανισμό τους πριν προλάβει να τα ανακαλύψει και να τα 
κατονομάσει. Τα φυτά των τροπικών δασών, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 7% της 
παγκόσμιας βλάστησης, είναι παρ’ όλα αυτά σαν φαρμακείο του πλανήτη· πάνω από το ένα 
τέταρτο των σύγχρονων φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συνολικής αξίας 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προέρχονται από φυτά των τροπικών δασών. Παράλληλα, η 
απώλεια βιοποικιλότητας δεν περιορίζεται σε είδη που συνδέονται άμεσα με τα δάση. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι τα προαναφερθέντα μαγγρόβια δάση, τα οποία διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προστασία των κοραλλιογενών υφάλων, επειδή κατακρατούν θρεπτικές 
ουσίες και ιζήματα και επειδή τους προστατεύουν από τη θερμική και φωτοξειδωτική πίεση.

Μεγάλο μέρος της ξυλείας χρησιμοποιείται ως καύσιμο, ενώ σε πολλές αναπτυσσόμενες 
χώρες το καυσόξυλο είναι το σημαντικότερο δασικό προϊόν· στην υποσαχάρια Αφρική, για 
παράδειγμα, το 80% του πληθυσμού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ξύλο για μαγείρεμα. 
Ταυτόχρονα, η ζήτηση για καυσόξυλα αναμένεται να αυξηθεί και το 2030 θα εξαρτώνται 2,8 
δισεκατομμύρια από το καύσιμο αυτό, έναντι 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σήμερα. 
Ωστόσο, οι περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποψίλωσης για τον λόγο αυτό 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. World Resources Institute, Οκτώβριος 2016. σ. 98. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 
2 Βλ. FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [online]. FERN. Φεβρουάριος 2019. 
Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, περίπου 1 εκατομμύρια είδη ζώων και φυτών απειλούνται με αφανισμό. IPBES. 
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. (Έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων). [online] 
IPBES, 2019. Στον ιστότοπο: https://ipbes.net/global-assessment

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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είναι ταυτόχρονα οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών ηλιοφάνειας ετησίως, γεγονός 
που επιτρέπει τη σταδιακή μετάβασή τους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Σοβαρός είναι επίσης ο αντίκτυπος της αποψίλωσης στην αλλαγή του κλίματος. Οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης της 
γης, κυρίως λόγω της αποψίλωσης, αντιστοιχούν περίπου στο 12% των συνολικών 
εκπομπών και αποτελούν έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της κλιματικής αλλαγής 
μετά την καύση ορυκτών καυσίμων. Εκτός από την υλοτομία, ο σκοπός της αποψίλωσης 
των δασών είναι προπαντός η γεωργική εκμετάλλευση των εκτάσεων που προκύπτουν από 
την αποψίλωση. Η γεωργία ευθύνεται για το 80% της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως, 
εκ του οποίου το 48% προέρχεται από τη γεωργία αυτοσυντήρησης και το 32% από την 
εμπορική γεωργία· άλλες αιτίες της αποψίλωσης είναι η υλοτομία (14%), η παραγωγή 
ξυλάνθρακα (5%), η αστική επέκταση, η ανάπτυξη υποδομών και η εξόρυξη· Επιπλέον, η 
διαχείριση των ήδη υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων είναι συχνά ακατάλληλη κατά τρόπο 
που οδηγεί σε υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους και ενθαρρύνει την αποψίλωση των 
δασών με σκοπό τη δημιουργία νέων εκτάσεων για καλλιέργεια. Ως εισαγωγέας, η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει άμεσα στο διεθνές εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με την 
αποψίλωση των δασών, όπως το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο αραβόσιτος, η 
ξυλεία ή το καουτσούκ, μεταξύ άλλων και υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, το δε μερίδιό της στην παγκόσμια κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων είναι 
10%.

Ταυτόχρονα, όταν εξετάζεται ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει μελλοντικά η προστασία των 
δασών, δεν πρέπει να αγνοηθεί η παραγωγική λειτουργία που επιτελούν σήμερα τα δάση. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλουν στην επίτευξη μιας δίκαιης 
μετάβασης προς οικονομικότερες μορφές γεωργίας. Όσον αφορά τον σημερινό, μη βιώσιμο 
τρόπο εκμετάλλευσης των δασών, η οποία οδηγεί στην αποψίλωση και την υποβάθμιση 
των δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές βιοπορισμού 
για όσους εξαρτώνται σήμερα βιοποριστικά από τα δάση και, κατά συνέπεια από τις 
γεωργικές εκτάσεις που προκύπτουν εις βάρος των δασών. Στο πλαίσιο αυτό, θετική 
οικονομική συνεισφορά μπορεί να αποτελέσει, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης 
ζήτησης, ιδίως από κατοίκους των ανεπτυγμένων χωρών, για περισσότερη εξωπαραγωγική 
χρήση των δασών, η στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού, ο 
οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει στις δασικές περιοχές έναν ακόμη εναλλακτικό τρόπο 
βιοπορισμού που δεν θα προκαλεί καταστροφή των δασών. Όπως έχουν τα πράγματα, τα 
δάση αποτελούν πηγή βιοπορισμού και εισοδήματος για το 25% περίπου του παγκόσμιου 
πληθυσμού και η καταστροφή τους έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση των πλέον 
ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, που εξαρτώνται 
έντονα από τα δασικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, η προστασία των υφιστάμενων δασών και η 
βιώσιμη αύξηση των δασικών εκτάσεων μπορούν να προσφέρουν μέσα διαβίωσης, να 
αυξήσουν το εισόδημα των τοπικών κοινοτήτων και να διασφαλίσουν την ανάπτυξη 
βιώσιμων βιοοικονομιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα δάση αποτελούν έναν πολλά 
υποσχόμενο τομέα πράσινης οικονομίας, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας 10 έως 
16 εκατομμυρίων βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Θα πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος των γυναικών στην προστασία των δασών4.  Αν και η 

4 Βλ. π.χ. FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [online]. 2014. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, ή GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest 
management  [online]. GEF. Δελτίο Τύπου. 1η Μαρτίου 2011. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
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υποβάθμιση των δασών είναι επιζήμια για ολόκληρη την κοινότητα που συνδέεται με το 
δάσος, η απώλεια πόρων που συνδέεται με τα δάση είναι, κατά κανόνα, ιδιαίτερα 
επιβαρυντική για τις γυναίκες, οι οποίες κάνουν χρήση αυτών των πόρων για τη φροντίδα των 
οικογενειών τους.

Σε αρκετές χώρες στην αποψίλωση των δασών συντελούν, μεταξύ άλλων, η απουσία των 
ενδεδειγμένων πολιτικών (όπως του χωροταξικού σχεδιασμού) η ασάφεια ως προς τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και χρήσης της γης, η ανεπαρκής διακυβέρνηση και η 
ανεπαρκής επιβολή της νομοθεσίας, οι παράνομες δραστηριότητες επενδύσεις στη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών. Συνολικά το 86% των δασών ανά τον κόσμο ανήκει στο 
Δημόσιο, αλλά στην πράξη η διαχείριση του περίπου 60% των παγκόσμιων χερσαίων 
εκτάσεων και πόρων βασίζεται σε εθιμικούς κανόνες, εκ των οποίων επισήμως αναγνωρίζεται 
λιγότερο από το ένα πέμπτο. Προκειμένου να διατηρηθούν οι φυσικές λειτουργίες των 
δασών, απαιτούνται εν προκειμένω τα κατάλληλα διοικητικά και νομικά μέσα, π.χ. 
στρατηγικά μέσα, όπως η εδαφική προστασία που αποσκοπεί στη διατήρηση της 
ακεραιότητας των δασών και αποτρέπει τον κατακερματισμό του εδάφους και τις μη 
βιώσιμες μορφές δασικής διαχείρισης.

Τα συστήματα πιστοποίησης για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών θα μπορούσαν 
επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό θετικό ρόλο στον εξορθολογισμό της οικονομικής 
αξιοποίησης των δασών, αλλά μόνο εφόσον έχουν ως κύριο σκοπό την καταπολέμηση 
της αποψίλωσης των δασών και όχι τα συχνά συγκρουόμενα εμπορικά και άλλα 
συμφέροντα. Από αυτή την άποψη, πρέπει δυστυχώς να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενες μορφές 
πιστοποίησης συχνά αποτυγχάνουν και δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαν τεθεί5.
Ως αφετηρία για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης λειτούργησε η ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM(2019)352 final, η οποία όρισε μεταξύ άλλων πέντε προτεραιότητες για την 
εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ με σκοπό την προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών του πλανήτη Ενώ η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα, 
πρέπει ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι, με δεδομένο πόσο σημαντικές είναι οι λειτουργίες που 
επιτελούν τα δάση και με δεδομένη επομένως την ανάγκη για αποτελεσματική προστασία 
τους, η ανακοίνωση στο σύνολό της δεν είναι αρκετά φιλόδοξη ενώ σε ορισμένες προτάσεις 
της είναι συχνά ασαφέστατη. 

Κατά τον προσδιορισμό των προβλημάτων και την επακόλουθη λήψη των 
ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία των δασών του πλανήτη, οι προκαταρκτικές 
παρατηρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη φιλοδοξία να διασαφηνιστούν 
και να εναρμονιστούν οι ορισμοί των σχετικών εννοιών. Οι ισχύοντες ορισμοί, τους 
οποίους έχουν εγκρίνει οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση των 
δασών, παρά την προαναφερθείσα σημαντική διαφορά μεταξύ πρωτογενών και 
αποκατεστημένων δασών, είναι συχνά είναι αυστηρά τεχνικοί και δεν αντανακλούν επαρκώς 
τη διαφορά μεταξύ του πρωτογενούς δάσους, του αποκατεστημένου δάσους και κατά 
συνέπεια της δασικής φυτείας. Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε πολύ σημαντική 
στρέβλωση των δεδομένων σχετικά με την έκταση και τις άλλες ιδιότητες των δασών σε 
επιμέρους τομείς, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη κατάλληλων και 

https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [online]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, Φεβρουάριος 2018. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας. Ωστόσο, χάρις ακριβώς στις ικανότητες των 
εμπειρογνωμόνων του δασολογικού τομέα και των εμπειρογνωμόνων της δασικής 
οικολογίας, στη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων και στη διεθνή της επιρροή, η ΕΕ 
μπορεί να διαδραματίσει θετικότατο ρόλο στην προστασία των δασών του πλανήτη. Το 
προτεινόμενο σχέδιο έκθεσης προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες αυτές τις πτυχές.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
(2019/2156(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Hildegard Bentele

(*) (Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τις επενδύσεις της σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, 
με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή γεωργίας, της βιώσιμης 
εντατικοποίησης και διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της αγροοικολογίας, της 
αγροδασοκομίας και λύσεων που βασίζονται στη φύση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία και τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 
τη γη· τονίζει επίσης την ανάγκη επένδυσης στη διαχείριση των δασών από τις τοπικές 
κοινότητες· επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση των 
εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, για την αποκατάσταση 
των δασών που έχουν πληγεί και για τον τερματισμό της παράνομης υλοτομίας και της 
επέκτασης της χρήσης γης σε βάρος των δασών και των φυσικών οικοσυστημάτων, ενώ 
παράλληλα θα βελτιώνονται τα μέσα διαβίωσης και η επισιτιστική ασφάλεια και θα 
παρέχονται βιώσιμες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για έναν αυξανόμενο πληθυσμό· 
υπενθυμίζει ότι τα νεοφυτευθέντα δάση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
πρωτογενή δάση και την ικανότητά τους για απορρόφηση και αποθήκευση επιπλέον 
διοξειδίου του άνθρακα· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η διατήρηση 
των υφιστάμενων δασών ανέπαφων και η ανάπτυξή τους με βάση το οικολογικό 
δυναμικό τους για την αντιμετώπιση της διπλής παγκόσμιας κρίσης της κλιματικής 
αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και τη σημασία της δάσωσης και της 
αναδάσωσης για την αύξηση της δενδροκάλυψης και την αναζωογόνηση των εδαφών 
με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, όπως αναφέρεται στον Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 15·

2. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα συνεργασίας της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως στόχο να 
αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της αποψίλωσης των δασών, δηλαδή η διαφθορά, 
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η ανεπαρκής διακυβέρνηση και η αδυναμία των θεσμών, ο συρρικνούμενος χώρος 
δράσης των πολιτών, η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και ενός ορισμού του 
δάσους, η εγκληματικότητα και η ατιμωρησία σε σχέση με το δάσος και τα επισφαλή 
καθεστώτα γαιοκτησίας ως κύρια αίτια παράνομης υλοτομίας, απάτης, φοροδιαφυγής 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι ο βιώσιμος σχεδιασμός της 
χρήσης γης, με σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων γαιοκτησίας των κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από τα δάση και των αυτόχθονων πληθυσμών, θα πρέπει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων δωρητών για τη γεωργία και 
τη δασοκομία·

3. αναγνωρίζει τη σημασία των διεθνών πλαισίων, όπως είναι οι προαιρετικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
γης, αλιευμάτων και δασών (VGGT) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO), για την παροχή νομικής σαφήνειας και διεθνώς αποδεκτών 
προτύπων ορθής πρακτικής για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος γης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη διάδοση και τη χρήση των VGGT 
σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη για 
αποτελεσματική ανεξάρτητη παρακολούθηση και επιβολή, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και μηχανισμών καταγγελιών, με στόχο 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις VGGT·

4. επισημαίνει ότι τα αυξανόμενα επίπεδα αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών δεν 
βλάπτουν μόνο τη βιώσιμη δασοκομία και τη βιοποικιλότητα, αλλά έχουν επίσης 
αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή και τα δικαιώματα των ανθρώπων, για παράδειγμα στο 
πλαίσιο της επανεγκατάστασης ή της φυγής από την ύπαιθρο, εάν δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα γαιοκτητικά ή τα εργασιακά δικαιώματα·

5. τονίζει ότι, στην ειδική της έκθεση για την αλλαγή του κλίματος και τη γη, η IPCC 
υπογραμμίζει ρητά τον κρίσιμο ρόλο των παραδοσιακών γνώσεων, των αυτόχθονων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων στην περιφρούρηση και τη διαφύλαξη των 
γαιών και των δασών του πλανήτη, καθώς και τη σημασία της διασφάλισης των 
κοινοτικών δικαιωμάτων γαιοκτησίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· 
υπενθυμίζει ότι οι ομάδες αυτές, όπως και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, απειλούνται ολοένα και περισσότερο και 
αντιμετωπίζουν εκφοβισμό και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
προσπάθειές τους για προστασία των δασών, της γης και του περιβάλλοντός τους·

6. υπενθυμίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες, οι μικροκαλλιεργητές 
και οι γυναίκες κατέχουν απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα δάση και βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στις γνώσεις αυτές· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την αναγνώριση των 
γαιοκτητικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ως ζήτημα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις VGGT του FAO, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP) και τη Σύμβαση αριθ. 169 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή 
τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ που 
τους επηρεάζουν και στην επιβολή των μέτρων προστασίας των δασών, με βάση τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις συμφωνίες εθελοντικής εταιρικής 
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σχέσης·

7. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες και οι 
αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία την απουσία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των γυναικών στη διαδικασία 
διαχείρισης των φυσικών πόρων· πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων στη δασική 
εκπαίδευση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ· 

8. εφιστά την προσοχή στη σημασία της στήριξης των μικρομεσαίων δασικών 
επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς γνώσεων και της παροχής τεχνικής και οικονομικής 
βοήθειας και κατάρτισης· 

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει ευρεία εμπειρογνωσία στον τομέα του βιώσιμου 
ενεργειακού εφοδιασμού και ότι, μέσω έρευνας και συνεργασίας, θα πρέπει να καθιστά 
διαθέσιμες τις γνώσεις και να τις μεταδίδει στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από 
την αποψίλωση των δασών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων βιώσιμης διαχείρισης 
των δασών που ορίζονται στην Ατζέντα του 2030·

10. ζητεί να καταλάβει εξέχουσα θέση ο τομέας της δασοκομίας στον προσεχή Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΔΑΣ) και να αξιοποιηθεί πλήρως 
το δυναμικό του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου και των περιφερειακών μηχανισμών 
συνδυασμού πόρων με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων από τον ιδιωτικό 
τομέα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών (από τη διατήρηση των υφιστάμενων 
δασών ανέπαφων και την ανάπτυξή τους με βάση το οικολογικό δυναμικό έως την 
αναδάσωση και τη δάσωση), τον βιώσιμο τουρισμό και τη γεωργοδασοκομία, καθώς 
και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες για την εξάλειψη των 
προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με 
στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ· καλεί τον ιδιωτικό τομέα να ενεργήσει προορατικά για 
την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών που ενσωματώνεται στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και στις επενδύσεις του και να τηρήσει χωρίς καθυστέρηση τις δεσμεύσεις 
του για μηδενική αποψίλωση, καθώς και να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με αυτές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή των VGGT του FAO στο εξωτερικό επενδυτικό της σχέδιο· 

11. τονίζει τη θεραπευτική λειτουργία των δασών στις ιδιαίτερα αστικοποιημένες κοινωνίες 
της Ευρώπης, καθώς και την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των αστικών δασών και 
των δέντρων στις πόλεις, που έχουν άμεσες θετικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία 
και την ποιότητα ζωής των πολιτών· τονίζει ότι τα δάση συμβάλλουν επίσης στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του κόσμου, μεταξύ άλλων 
μέσω της κατανομής πόρων στις φτωχότερες περιοχές χάρη στη δασική βιομηχανία, τα 
δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας και τον οικοτουρισμό·

12. καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την επέκταση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης, να ενισχύσει τα πρότυπά της όσον αφορά την υποχρέωση των 
εταιρειών να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ή την επεξεργασία 
βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD)·

13. καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με αναπτυσσόμενες χώρες, να δώσει 
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ιδιαίτερη προσοχή στα δάση που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, όπως τα μαγκρόβια 
δάση, τα οποία επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και την ανθρωπογενή 
δραστηριότητα και παρέχουν μια σπουδαία ευκαιρία για την εφαρμογή πολιτικών 
διατήρησης, προσαρμογής και μετριασμού· 

14. υπογραμμίζει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και η άμβλυνση της κλιματικής 
αλλαγής δεν είναι αυτομάτως αμοιβαία υποστηρικτικές· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) ώστε να συνάδει με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030, της συμφωνίας του Παρισιού 
και της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, κάτι που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, 
τη θέσπιση κριτηρίων κοινωνικής βιωσιμότητας και τη συνεκτίμηση των κινδύνων 
αρπαγής γαιών· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (RED II) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας, και συγκεκριμένα με τη σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και με τις VGGT του FAO·

15. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών για την εκπόνηση 
και εφαρμογή στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, στην ενθάρρυνση της 
αποκατάστασης των δασών και στη διατήρηση της προόδου που επιτυγχάνεται στον 
τομέα της βιώσιμης δασοκομίας στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των 
ΣΒΑ·

16. προτρέπει την ΕΕ να συζητήσει για την αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση των 
δασών και την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων στο πλαίσιο διμερών και 
περιφερειακών διαλόγων με χώρες εταίρους, ώστε να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν 
τα δάση και τα συναφή μέτρα διακυβέρνησης, όπως οι στρατηγικές μετριασμού και 
προσαρμογής, στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) τους δυνάμει της 
συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και στις εθνικές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης 
τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα, να εργαστούν για τη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικών σχεδίων για την 
προστασία των δασών και να συντονιστούν με διεθνείς πρωτοβουλίες·

17. εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και 
τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι μόνο με εθελοντικά μέτρα και 
συστήματα πιστοποίησης δεν είναι δυνατό να σταματήσει η αποψίλωση των δασών· 
ζητεί την έγκριση ενός νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που θα βασίζεται στην 
υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών εμπορευμάτων που 
θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και θα αξιοποιεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τον μετριασμό της 
αποψίλωσης των δασών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και την ενσωμάτωση των προϊόντων των μικροκαλλιεργητών σε βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
αποφυγή της απώλειας εισοδήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού, να συνοδεύεται από 
αυστηρό σύστημα επιβολής και να περιλαμβάνει αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι αυτό το νέο νομικό πλαίσιο δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό διοικητικό 
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φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα 
τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· είναι 
πεπεισμένο ότι στο πλαίσιο της δασικής στρατηγικής της ΕΕ πρέπει να προάγονται και 
να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα στον δασικό τομέα και να 
βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

18. ενθαρρύνει την ΕΕ να παράσχει στήριξη για την ενίσχυση της παρακολούθησης της 
αποψίλωσης των δασών και των παράνομων δραστηριοτήτων·

19. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές σε όλους τους τομείς είναι συνεπείς με τις 
δεσμεύσεις της για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών, ενώ 
ενσωματώνονται παράλληλα οι στόχοι της για τη βιοποικιλότητα, και ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και οι χρηματοοικονομικές ροές προωθούν μόνο τη νόμιμη, 
βιώσιμη και μηδενικής αποψίλωσης παραγωγή και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία των ισχυρών, συνεκτικών και 
εκτελεστών κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα στις εμπορικές συμφωνίες, σε συνδυασμό 
με την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον και το 
κλίμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις επιπτώσεις των εμπορικών 
συμφωνιών στην αποψίλωση των δασών, μέσω εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (SIA) και άλλων συναφών εκτιμήσεων, που βασίζονται σε αξιόπιστα 
δεδομένα και μεθοδολογίες αξιολόγησης· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για την ανάσχεση της παράνομης υλοτομίας, της 
αποψίλωσης των δασών, της υποβάθμισης των δασών και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διασφαλίσει την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, μεταξύ άλλων μέσω διατάξεων για την εξασφάλιση της ελεύθερης, εκ 
των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης των αυτόχθονων πληθυσμών και των 
τοπικών κοινοτήτων και την αναγνώριση των δικαιωμάτων γαιοκτησίας των 
κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών που εξαρτώνται από τα δάση, καθώς και 
της θέσπισης δεσμευτικών μηχανισμών για την εποπτεία της αποτελεσματικής 
εφαρμογής αυτών των διατάξεων και την επιδίωξη επανόρθωσης, ιδίως μέσω της 
παροχής ενός προσβάσιμου μηχανισμού καταγγελιών· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει 
το εμπόριο βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση μέσω νέων διμερών 
εταιρικών σχέσεων με χώρες παραγωγής, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
τις Συμφωνίες Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της 
Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), λαμβανομένου 
υπόψη ότι το κακάο αποτελεί ευκαιρία για ταχεία πρόοδο.

20. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-ΑΚΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
εντεινόμενο πρόβλημα της αποψίλωσης των δασών και της απερήμωσης στα κράτη 
ΑΚΕ, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και 
της διατήρησης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες της αποψίλωσης των δασών 
εντός και εκτός του δασικού τομέα και αναγνωρίζοντας τη σημασία της τροπικής 
ξυλείας για τις οικονομίες των κρατών ΑΚΕ που έχουν δάση παραγωγής ξυλείας·

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράνομες δασικές πρακτικές –όπως η 
υποτιμολόγηση του ξύλου σε παραχωρήσεις, η υλοτόμηση προστατευόμενων δέντρων, 
η λαθραία διακίνηση δασικών προϊόντων μεταξύ χωρών, η παράνομη υλοτομία και η 
επεξεργασία δασικών πρώτων υλών χωρίς άδεια– στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστών 
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διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών·

22. τονίζει τη σύνδεση μεταξύ υγείας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι 
αρκετές επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν τις διασυνδέσεις μεταξύ απώλειας της 
βιοποικιλότητας και αύξησης των πανδημιών, ιδίως των ζωονόσων που συνδέονται με 
την αποψίλωση των δασών και την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων· καλεί την ΕΕ, 
στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της Πράσινης Συμφωνίας, να ενισχύσει την 
τεχνική βοήθεια προς τρίτες χώρες και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών με αυτές τις χώρες στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με διεθνείς οργανισμούς, 
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο FAO, για την πρόληψη της 
εξάπλωσης κρίσεων στον τομέα της υγείας και πανδημιών στο μέλλον·

23. υπενθυμίζει ότι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν παραδοσιακά βιομάζα, κυρίως ξύλο και κάρβουνο, για το μαγείρεμα, 
ενώ τα τρία τέταρτα εξ αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε αποδοτικούς φούρνους· καλεί 
την ΕΕ να παράσχει ταχύτερη και ενισχυμένη στήριξη σε τρίτες χώρες ώστε να έχουν 
τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί έτσι η πίεση για αποψίλωση των δασών που οφείλεται στη χρήση ξυλείας ως 
καυσίμου· ενθαρρύνει δράσεις για την αύξηση της δασοκάλυψης και άλλων δασικών 
εκτάσεων, κατά περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις αντισταθμίσεις που 
προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση όσον αφορά το ξύλο για υλικά, ενέργεια και 
βιοοικονομία και να αναπτύξει κριτήρια της ΕΕ για βιώσιμη διαχείριση των δασών με 
συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς και κατώτατα όρια και να προωθήσει τη διατήρηση 
των υφιστάμενων δασών ανέπαφων και την ανάπτυξή τους με βάση το οικολογικό 
δυναμικό ως αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
της απώλειας βιοποικιλότητας·

24. επισημαίνει ότι η στρατηγική της Επιτροπής για τη βιοοικονομία, η οποία βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη χρήση βιομάζας, εγείρει νέες προκλήσεις για την προστασία και την 
αποκατάσταση των δασών· τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση ξυλείας για βιοκαύσιμα και 
βιοενέργεια δημιουργεί πίεση στα δάση του πλανήτη και εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι η αυξανόμενη ζήτηση για βιοενεργειακά προϊόντα, εάν δεν 
παρακολουθείται δεόντως, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη βιώσιμες πρακτικές· 
επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της ΕΕ για τη βιοενέργεια θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
σε αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
αυστηρότερων κριτηρίων σχετικά με τη δασική βιομάζα, με στόχο την πρόληψη της 
αποψίλωσης των δασών στο εξωτερικό· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών, σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) που ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

25. επισημαίνει ότι τα δάση συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια, στα μέσα διαβίωσης και τη διατροφή στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες· υπενθυμίζει ότι θα 
πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ταυτόχρονα προς τις κατευθύνσεις της βιώσιμης 
γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, 
δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία της Ατζέντας του 2030·
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26. υπενθυμίζει ότι το 80 % περίπου της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο 
οφείλεται στην επέκταση των γεωργικών εκτάσεων, που επιδεινώνεται επίσης από 
άλλες νομικές πράξεις για εναλλακτικές χρήσεις γης, ιδίως για δραστηριότητες 
εκτροφής βοοειδών, εξόρυξης και γεωτρήσεων, και ότι η κατανάλωση στην ΕΕ 
αντιπροσωπεύει περίπου το 10 % της αποψίλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της 
μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και βασικών 
γεωργικών προϊόντων όπως το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο αραβόσιτος, 
η ξυλεία και το καουτσούκ· ζητεί να θεσπιστούν ισχυρότερα κριτήρια βιωσιμότητας για 
τις εισαγωγές ζωοτροφών, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι στις τρίτες χώρες τα 
πρωτεϊνούχα φυτά καλλιεργούνται με βιώσιμο τρόπο που δεν είναι επιζήμιος για το 
περιβάλλον ή τις κοινωνικές δομές· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το σημαντικό 
επίπεδο ενσωματωμένης αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών που συνδέονται με 
ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά, και να 
μειώσει την κατανάλωση στην ΕΕ βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για 
την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου παράνομων προϊόντων 
ξυλείας και βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση· καλεί την ΕΕ να 
διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού και να ενσωματώσει τη διπλωματία για τα δάση στην πολιτική 
της για το κλίμα, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι χώρες που επεξεργάζονται ή/και 
εισάγουν σημαντικές ποσότητες τροπικής ξυλείας να υιοθετήσουν αποτελεσματική 
νομοθεσία για την απαγόρευση της εισαγωγής παράνομα υλοτομημένης ξυλείας·

28. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Copernicus 
REDD+ με στόχο τη στήριξη της παρακολούθησης του κινδύνου για τα δάση και της 
αποψίλωσης των δασών σε συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες, και να ενισχύσει τις 
προσπάθειες πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και ετοιμότητας, μέσω της 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες για εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, καινοτομία, 
ψηφιοποίηση και μεταφορά γνώσεων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς ανάπτυξης για να αξιολογήσει 
νέες λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης έναντι κινδύνου καταστροφών που 
επηρεάζουν τα δάση.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης των δασών 
του πλανήτη
(2019/2156(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karin Karlsbro

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 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. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της Συμφωνίας Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον 
αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο 
(FLEGT), είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλη η 
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που εισάγονται από χώρες εταίρους στην ΕΕ που 
καλύπτονται από τη VPA έχουν παραχθεί νόμιμα· τονίζει ότι οι VPA προορίζονται 
γενικότερα για την προώθηση συστημικών αλλαγών στον δασικό τομέα με στόχο την 
ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας 
και τη στήριξη των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο για την παύση της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών· υπογραμμίζει ότι οι VPA παρέχουν ένα σημαντικό 
νομικό πλαίσιο τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες εταίρους της, το οποίο κατέστη 
δυνατό με την καλή συνεργασία και τη δέσμευση από την πλευρά των ενδιαφερόμενων 
χωρών·

2. επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε μέσω των VPA όσον αφορά την Επιβολή της 
Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), και την ενίσχυση 
του διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών σε 
διάφορες χώρες ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της VPA· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, 
επτά χώρες έχουν κυρώσει VPA με την ΕΕ (Καμερούν, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, Γκάνα, Ινδονησία, Λιβερία, Δημοκρατία του Κονγκό και Βιετνάμ), 
μεταξύ των οποίων η Ινδονησία είναι ο πρώτος – και μέχρι τώρα ο μοναδικός – εταίρος 
VPA με άδεια FLEGT, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2016, και ότι η ΕΕ έχει 
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και έχει μονογραφήσει VPA με την Ονδούρα και τη 
Γουιάνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες έξι χώρες (Ακτή 
Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκαμπόν, Λάος, Ταϊλάνδη και 
Μαλαισία)· τονίζει ότι οι VPA αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο εντός του 
οποίου εδραιώνονται καλές εταιρικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες και ότι θα πρέπει να 
προωθηθούν νέες VPA με επιπλέον εταίρους· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να 



RR\1210659EL.docx 41/63 PE648.567v03-00

EL

συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες που έχουν συνάψει VPA όσον αφορά την Επιβολή 
της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), ώστε να 
διασφαλίσει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των 
εξαγωγικών αγορών με λιγότερο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα· αναγνωρίζει ότι ο 
κανονισμός FLEGT και ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία είναι σημαντικοί για την 
πρόληψη της εισόδου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στις αγορές της ΕΕ· καλεί την 
ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την FLEGT· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον επικείμενο έλεγχο καταλληλότητας της Επιτροπής όσον αφορά τον κανονισμό 
FLEGT και τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ως ευκαιρία και για την ενίσχυση της 
επιβολής τους και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους·

3. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της εφαρμογής και της επιβολής του 
κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, με στόχο τη βέλτιστη διατήρηση του βιώσιμου 
εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας – εισαγόμενων και εγχώριας παραγωγής· 
επαναλαμβάνει το αίτημα οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας να ελέγχονται 
διεξοδικότερα στα σύνορα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα 
προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ· τονίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ 
ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενιαίου μηχανισμού τελωνειακού 
ελέγχου, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και με πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας·

4. ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης υφιστάμενων πολιτικών, να διασφαλίσει 
τη συνοχή των VPA όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη 
Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) με όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στους 
τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου· καλεί την 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρότυπα εισαγωγής ξυλείας σε μελλοντικές διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπονόμευση των θετικών δράσεων που επιτυγχάνονται μέσω του σχεδίου δράσης 
FLEGT με τις χώρες παραγωγής ξυλείας·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη των ικανοτήτων των χωρών που έχουν 
συνάψει VPA όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση 
και το Εμπόριο (FLEGT), ούτως ώστε να επισπευσθεί η εκπλήρωση των δεσμεύσεων 
που έχουν αναληφθεί, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και την ενίσχυση της χρηστής 
διακυβέρνησης και της διαφάνειας· τονίζει ότι η διαφθορά που συνδέεται με την 
παράνομη υλοτομία πρέπει να αντιμετωπιστεί στην εμπορική πολιτική της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμπερίληψη πιο φιλόδοξων και πλήρως 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για τη βιώσιμη δασοκομία και την προστασία των 
οικοσυστημάτων στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη 
υλοτομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμφωνία του Παρισιού 
θα αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο των μελλοντικών συμφωνιών· καλεί την ΕΕ να 
ενισχύσει τη συνεργασία με οργανισμούς που αποσκοπούν στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας που συνδέεται με τη δασοκομία σε παγκόσμιο επίπεδο·

6. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία εντείνοντας τις προσπάθειες σε 
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σημαντικά διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ)· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους πολυμερούς, πλειονομερούς ή 
διμερούς συνεργασίας με εμπορικούς εταίρους και άλλες χώρες εισαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσπευσης των διαπραγματεύσεων με τον ΠΟΕ σχετικά με 
μια Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, με στόχο την καταπολέμηση της 
αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής που οφείλονται στις εισαγωγές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα οδούς για το νόμιμο εμπόριο και ενισχύοντας τη βιώσιμη 
διαχείριση της γης και τη βιώσιμη γεωργία, καθώς και το γαιοκτητικό καθεστώς και τη 
χρηστή διακυβέρνηση σε τρίτες χώρες·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι οι έρευνες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν έναν ανησυχητικό 
σύνδεσμο μεταξύ ζωονόσων, όπως η COVID-19, και αποψίλωσης των δασών, αλλαγής 
του κλίματος και απώλειας της βιοποικιλότητας· 

8. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της ΕΕ της 23ης Ιουλίου με τίτλο 
«Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών του πλανήτη»· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση 
και διακυβέρνηση των δασών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη συμφωνία του 
Παρισιού και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· υπογραμμίζει τη σημασία μέτρων 
που διασφαλίζουν ότι η ζήτηση συνάδει με τους καθορισμένους στόχους, δεδομένου ότι 
η ΕΕ είναι σημαντικός εισαγωγέας βασικών προϊόντων που σχετίζονται με την 
αποψίλωση των δασών, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το καουτσούκ , ο 
αραβόσιτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο, που συχνά αποτελούν παράγοντα 
που οδηγεί στην αποψίλωση σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
προϊόντα όπως το κακάο δίνουν εγκαίρως μια ευκαιρία για την επίτευξη προόδου στο 
πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης, αντλώντας διδάγματα από τη διαδικασία VPA όσον 
αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο 
(FLEGT)· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι προωθεί μόνον παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και χρηματοπιστωτικές ροές οι οποίες είναι βιώσιμες και 
μηδενικής αποψίλωσης και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την Επιτροπή να βασιστεί για οποιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις σχετικά με 
βασικά προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το σχέδιο 
δράσης FLEGT, τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, τον κανονισμό για τα ορυκτά 
από ζώνες συγκρούσεων, την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, τη νομοθεσία για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία 
(ΠΑΑ) και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού· 
σημειώνει με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής για μελλοντικές προτάσεις 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για προϊόντα 
που πρόκειται να διατεθούν στην εσωτερική αγορά· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών, που αποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης σχετικά με την 
αποψίλωση των δασών· παροτρύνει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση τέτοιων 
προτάσεων, να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω βασικά εμπορεύματα και τα προϊόντα δεν 
οδηγούν σε αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, μετατροπή ή υποβάθμιση φυσικών 
οικοσυστημάτων ή σχετικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και καλύπτουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για την κοινωνική ευθύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
εμπόριο, συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι, μετά από προσεκτική 
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αξιολόγηση, οι προτάσεις αποδεικνύονται λειτουργικές και εφαρμόσιμες για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση υπερβαίνουν 
τον δασικό τομέα καθαυτό και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η 
γαιοκτησία, η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, οι γεωργικές 
πολιτικές, η κλιματική αλλαγή, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
πολιτικές ελευθερίες· υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
αυτόχθονες γυναίκες και οι αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της 
αποψίλωσης των δασών ολιστικά, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των οικοσυστημάτων· πιστεύει ότι η ισότητα 
των φύλων στη δασική εκπαίδευση αποτελεί βασικό σημείο για τη βιώσιμη διαχείριση 
των δασών, που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ· υπενθυμίζει τη 
σημασία της τήρησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη 
δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει τη σημασία της ενεργού 
συμμετοχής της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

10. πιστεύει ότι η διαδικασία αδειοδότησης FLEGT συμπληρώνει την εθελοντική 
πιστοποίηση από τρίτους και ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μικρότερους φορείς 
εκμετάλλευσης, που συχνά δυσκολεύονται να πιστοποιηθούν μέσω συστημάτων του 
ιδιωτικού τομέα·

11. είναι πεπεισμένο ότι οι πολιτικές οικολογικών δημόσιων συμβάσεων μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του εμπορίου νόμιμης και βιώσιμης 
ξυλείας· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν 
υποχρεωτικές πολιτικές αγοράς για τις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και 
εθελοντικές πολιτικές για τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα 
των δημόσιων δαπανών· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις στατιστικές τους 
σχετικά με τον όγκο της ξυλείας που αγοράζουν, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης 
του πόσο υλικό βιώσιμο, νόμιμο ή με άδεια FLEGT δύναται να συμπεριλαμβάνεται 
στις δημόσιες συμβάσεις τους·

12. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων είναι ήδη τομέας δράσης 
στο σχέδιο δράσης FLEGT, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί επαρκείς ενέργειες για 
την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή 
της για επέκταση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να συμπεριλάβει την ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων στο 
πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησής του·

13. τονίζει ότι σαφείς δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών 
περιλαμβάνονται σε όλες τις νέες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων της 
Mercosur και άλλων·

14. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των νέων διατάξεων του κανονισμού αντιντάμπινγκ 
σχετικά με τις πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα·

15. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει έναν ισχυρότερο δεσμό ανάμεσα στις εμπορικές και τις 
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αναπτυξιακές πολιτικές, μεταξύ άλλων με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus (ΣΓΠ+) στις χώρες εταίρους· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τους αποδέκτες του ΣΓΠ+ σε σχέδια δράσης για τη 
διαχείριση των δασών, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική τήρηση των 
περιβαλλοντικών τους δεσμεύσεων.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
(2019/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Juozas Olekas

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

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. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι γεωργοί καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις βασικές 
αγροτικές και επισιτιστικές μας ανάγκες, εντούτοις η εργασία τους εξαρτάται από 
φυσικούς πόρους όπως το έδαφος, τα ύδατα και τα δάση· σημειώνει ότι η αναγνώριση 
της πολυλειτουργικότητας των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή διαχείριση 
της συνολικής δασικής μας κληρονομιάς· επισημαίνει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές – από την παραδοσιακή παραγωγή ξυλείας και άλλων 
προϊόντων έως τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, τη βιοποικιλότητα και άλλα 
περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα, που εμποδίζουν 
τη διάβρωση του εδάφους και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 
των υδάτων – είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες· σημειώνει ότι απαιτείται μια 
ολιστική και συνεκτική προσέγγιση για τις εν λόγω πτυχές όσον αφορά την προστασία, 
την αποκατάσταση και τη διαχείριση των δασών καθώς και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της αποψίλωσής τους·

2. υπενθυμίζει ότι πολλοί γεωργοί θεωρούν τα δάση αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος 
του τοπίου λόγω των συναφών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών 
που επιτελούν, και έχουν ιστορικά καταβάλει προσπάθειες για την προστασία, τη χρήση 
και την αναγέννηση των δασών, και εξακολουθούν να το κάνουν· σημειώνει ότι 
ορισμένες τοπικές κοινότητες καθώς και κάποιοι αυτόχθονες λαοί εδώ και αιώνες 
χρησιμοποιούν παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές για την προστασία των δασών, χάρη 
στις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν για τη βιώσιμη αξιοποίηση της γης· τονίζει ότι, σε 
πολλά μέρη του κόσμου, τα δικαιώματα των εν λόγω κοινοτήτων και λαών 
απειλούνται·
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3. τονίζει ότι το 30% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από δάση, εντός των οποίων 
απαντάται το 80 % της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι η διατήρηση και η βιώσιμη 
χρήση των δασών αποτελεί έναν δραστικό τρόπο προστασίας του κλίματος και έχει 
θεμελιώδη σημασία για την ευημερία της κοινωνίας μας και των αγροτικών περιοχών 
και ότι τα τροπικά δάση, ειδικότερα, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και χρήζουν ανάλογης προστασίας· επαναλαμβάνει και 
επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής που περιέχεται στην ανακοίνωσή της, της 23ης 
Ιουλίου 2019, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την 
αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352) και αναφέρει ότι τα 
υπεραιωνόβια και τα πρωτογενή δάση είναι αναντικατάστατα· προτρέπει η εν λόγω 
αντίληψη να αποτελέσει τη βάση για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών καθώς και 
για την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας στην ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν 
και να αποκατασταθούν τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα και όσα έχουν απομείνει από 
αυτά εντός και εκτός της ΕΕ·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ότι, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών 
μελών της, η δέσμευση της Ένωσης για ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών έως το 
2020, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, είναι 
απίθανο να εκπληρωθεί, και, ως εκ τούτου, στηρίζει πλήρως την πρόταση της 
Επιτροπής για ενίσχυση της προστασίας και της αποκατάστασης των δασών ανά τον 
κόσμο· επισημαίνει το γεγονός ότι οι εισαγωγές προϊόντων άμεσα συνδεδεμένων με την 
αποψίλωση των δασών λόγω γεωργικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας λειτουργούν ως 
οι σημαντικότεροι γεωργικοί παράγοντες για την αποψίλωση των δασών· υπογραμμίζει 
ότι, εκτός από τα βασικά γεωργικά προϊόντα, υπάρχουν και άλλες πρώτες ύλες που 
συμβάλλουν στην εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, και ότι για τον μετριασμό των 
αρνητικών επιπτώσεών τους θα απαιτηθεί η διαφύλαξη και η μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία επαρκώς εκτεταμένων περιοχών άθικτων δασών, ώστε να διατηρηθούν οι 
μεγάλης κλίμακας οικολογικές διαδικασίες που είναι ζωτικής σημασίας για την 
προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, επιπλέον, ότι οι ισχύουσες 
νομικές και εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με τη περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα της παραγωγής, πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως ώστε να είναι 
αποτελεσματικές· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το επίπεδο ζήτησης βασικών 
προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων, προωθώντας την τοπική παραγωγή και στηρίζοντας γεωργούς υπό τον όρο 
ότι χρησιμοποιούν ζωοτροφές προερχόμενες από νόμιμες και βιώσιμες πηγές, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη βόσκηση σε βοσκοτόπους·

5. τονίζει ότι η αποψίλωση των τροπικών δασών λόγω της αλλαγής της χρήσης της γης 
μειώνει το δυναμικό δέσμευσης του άνθρακα, συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, σημαντικά 
στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

6. τονίζει ότι τα τέσσερα βασικά συστήματα πιστοποίησης φοινικέλαιου (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16, ISPO17) διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τις απαιτήσεις, 
την αποτελεσματικότητα, την αποδοχή τους από την αγορά και τη διαφάνειά τους· 
επισημαίνει ότι διαπιστώθηκαν ανακολουθίες κατά την υλοποίηση και την εφαρμογή 
τους, και ότι κανένα τους δεν καλύπτει το σύνολο των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών ζητημάτων που τίθενται στο πλαίσιο των στόχων πολιτικής της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών· απευθύνει ζωηρή έκκληση να γίνει κατάλληλη προσαρμογή των 
συστημάτων πιστοποίησης και να δημιουργηθούν αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής 
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αποψίλωσης·

7. αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής διαχείρισης των δασικών και γεωργικών εκτάσεων· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι όλες οι περαιτέρω ενέργειες πρέπει να αφορούν ζητήματα 
όπως η πρόληψη των μη βιώσιμων πρακτικών χρήσης και διαχείρισης της γης, η 
αντιμετώπιση φυσικών διαταραχών, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών· τονίζει ότι τέτοια ζητήματα 
έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της 
απώλειας της βιοποικιλότητας λόγω της καταστροφής και του κατακερματισμού των 
φυσικών οικοτόπων (μεταξύ των οποίων και εκείνοι των ειδών που απειλούνται με 
εξαφάνιση), και αρνητικές επιπτώσεις στα μέσα βιοπορισμού των τοπικών κοινοτήτων 
λόγω της περιφρόνησης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους·

8. σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική σημασία της γεωργίας διευρύνεται καθώς ο 
πληθυσμός της γης αυξάνεται και απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων και βασικών 
γεωργικών προϊόντων ταυτόχρονα με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· 
σημειώνει με ανησυχία τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το 14% των τροφίμων 
παγκοσμίως χάνεται κατά το διάστημα της συγκομιδής, της σφαγής και της διάθεσης 
στην αγορά, και τονίζει την ανάγκη ανάληψης συνεκτικών δράσεων προκειμένου να 
αποφεύγεται η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα 
και να υπάρχει άμεση απόκριση σε κρίσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ελλείψεις τροφίμων·

9. εφιστά την προσοχή στην υπουργική δήλωση του Κατοβίτσε με θέμα τα δάση για το 
κλίμα, η οποία περιέχεται στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCC), που εγκρίθηκε από τη διεθνή κοινότητα στις 12 
Δεκεμβρίου 2018 και επικεντρώνεται στη σημασία των δασών και της χρήσης ξυλείας 
για την προστασία του περιβάλλοντος, και θέτει τα εν λόγω ζητήματα και στο πλαίσιο 
άλλων διεθνών στόχων και αποφάσεων που σχετίζονται με τα δάση· σημειώνει, όπως 
αναφέρεται στη δήλωση, ότι οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη 
πολυλειτουργική ενεργό διαχείριση των δασών, η οποία θα εμπεριέχει και θα 
εξισορροπεί όλους τους δασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η αποθήκευση άνθρακα, 
η προστασία των ειδών και του εδάφους, η εξόρυξη πρώτων υλών, η αναψυχή και η 
παραγωγή τροφίμων·

10. τονίζει τον καίριο ρόλο της δασοκομίας και της γεωργίας στη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και της χρήσης της γης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και του πλανήτη· 
αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ποικιλία που χαρακτηρίζει τη διαχείριση των 
δασών, την ιδιοκτησία των δασών, την αγροδασοπονία και τις δυνατότητες μεταξύ των 
κρατών μελών·

11. τονίζει την ανάγκη θέσπισης προγραμμάτων στήριξης με σκοπό την αποκατάσταση και 
επανένταξη στον δασικό ή γεωργικό κύκλο των υποβαθμισμένων εδαφών που έχουν 
κριθεί ως ακατάλληλα για γεωργική εκμετάλλευση·

12. τονίζει την ανάγκη προώθησης της παραγωγής και χρήσης προϊόντων που προέρχονται 
από βιώσιμες πηγές, ενθαρρύνοντας έτσι τη λειτουργία αλυσίδων εφοδιασμού με 
μηδενική αποψίλωση των δασών καθώς και την απαγόρευση προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών με 
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την είσοδό τους στην αγορά της ΕΕ· τονίζει ότι, προκειμένου να παραχθούν αγαθά από 
βιώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν υποχρεωτικά μέτρα δέουσας επιμέλειας 
και νομικά δεσμευτικά κριτήρια βιωσιμότητας για τα βασικά προϊόντα που θέτουν σε 
κίνδυνο τα δάση, να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και να υπάρξει προστασία από φαινόμενα που επωφελούνται από την 
ανεπαρκή ανίχνευση· σημειώνει, επίσης, ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των 
δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης της 
UNFCC σχετικά με τα δάση· τονίζει, επίσης, τη σημασία της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης για την άμεση αναστολή των εισαγωγών σε 
περίπτωση εντοπισμού εκτάσεων αποψίλωσης μέσω δορυφορικής απεικόνισης· τονίζει 
τη δυνατότητα θέσπισης συστήματος επισήμανσης και πιστοποίησης για προϊόντα 
μηδενικής αποψίλωσης που εισάγονται στην ΕΕ και ενσωμάτωσης της έννοιας της 
μηδενικής αποψίλωσης στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ καθώς και σε άλλες 
πολυμερείς συμφωνίες· σημειώνει ότι, σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν εθελοντικά και 
άλλα είδη συστημάτων επισήμανσης για τα προϊόντα από ξύλο και όχι μόνο· κρίνει, 
ωστόσο, ότι ένα γενικευμένο σύστημα θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και θα αποτυπώσει, από ποσοτικής απόψεως, τις τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτική βάση έκθεση η οποία θα καλύπτει τις 
τάσεις αποψίλωσης και εκμετάλλευσης περιοχών υψηλού αποθέματος άνθρακα, όπως 
τυρφώνες, σε τρίτες χώρες·

14. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση της βιώσιμης βιοοικονομίας, της 
αναγκαίας αντικατάστασης των υλικών ορυκτής προέλευσης, και της κατανάλωσης 
προϊόντων που προέρχονται από βιώσιμες πηγές, με τη θέσπιση συστήματος 
επισήμανσης και πιστοποίησης για προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης που εισάγονται 
στην ΕΕ και την ενσωμάτωση της έννοιας της μηδενικής αποψίλωσης στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ καθώς και σε άλλες πολυμερείς συμφωνίες·

15. τονίζει τη σημασία θέσπισης μιας χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίας με τρίτες χώρες για 
την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της βιώσιμης γεωργίας, καθώς και 
της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία γης και δασικών 
περιοχών, δεδομένου ότι αποτελούν κυβερνητικές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση 
της αποψίλωσης των δασών, την οποία οι εξωτερικοί συμφεροντούχοι μπορούν να 
αντιμετωπίσουν μόνο εν μέρει· υπενθυμίζει ότι μια προσέγγιση συνεργασίας για τη 
στήριξη της ορθότερης διακυβέρνησης πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των 
αυτόχθονων πληθυσμών, των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων και να 
επιτρέπει πολυσυμμετοχικές διαδικασίες στις χώρες παραγωγής· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να δημιουργηθούν βιώσιμες και διαφανείς γεωργικές αλυσίδες αξίας μέσω 
της σύναψης εμπορικών συμφωνιών που δεν θα επιτρέπουν την είσοδο στην ΕΕ 
γεωργικών προϊόντων που δεν συνάδουν με τα πρότυπα και τις αξίες της Ένωσης όσον 
αφορά την προστασία των δασών· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν, στις 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, ρήτρες διασφάλισης που θα επιτρέπουν στην ΕΕ να 
αναστέλλει τις εισαγωγές σχετικών προϊόντων από περιοχές ή χώρες όπου παρατηρείται 
αποψίλωση των δασών· θεωρεί επίσης ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για την προστασία των δασών και 
την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των κοινοτήτων·
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16. λαμβάνει υπόψη την καθολική στήριξη για την προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων και των 
οικοτόπων τους, όταν ζητεί την επείγουσα ανάληψη δράσης για την προστασία των 
δασών παγκοσμίως και τη διασφάλιση βιώσιμων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού·

17. ζητεί να απαγορευτεί η είσοδος στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όλων των προϊόντων που 
οδηγούν σε αποψίλωση σε όλο τον πλανήτη·

18. ενθαρρύνει την εφαρμογή μέτρων στήριξης για την αύξηση της γεωργικής 
παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να μειωθεί η κοινωνική και 
οικονομική πίεση που ασκείται για αποψίλωση και εκμετάλλευση των τυρφώνων·

19. τονίζει ότι το φοινικέλαιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποψίλωσης σε ανησυχητική 
κλίμακα για την εμπορική γεωργία σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ η 
καλλιέργεια σόγιας για τη διατροφή των ζώων συμβάλλει στην αποψίλωση δασών στη 
Νότια Αμερική·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος προκειμένου να αναπτυχθεί 
και να εφαρμοστεί μια ενωσιακή στρατηγική για τα πρωτεϊνούχα φυτά και να 
διασφαλιστεί μια εύρωστη παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, ούτως ώστε να 
περιοριστεί ο κίνδυνος της αποψίλωσης των δασών λόγω των καλλιεργειών σε άλλες 
περιοχές του πλανήτη και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές και η πίεση που 
ασκείται στα δάση λόγω της αλλαγής της χρήσης της γης· τονίζει ότι η πρόοδος αυτή 
θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ευρύτερη υιοθέτηση της αμειψισποράς 
σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης και καθοδήγησης για τους γεωργούς σε 
περιοχές που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών και ότι η 
δράση αυτή θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, την αποψίλωση των δασών, 
την υποβάθμιση και την πίεση στα δάση λόγω αλλαγής της χρήσης γης· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την καθιέρωση κριτηρίων βιωσιμότητας για την εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών·

21. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενσωμάτωση σε νομικό πλαίσιο μιας 
πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας στην οποία θα συμμετέχουν πλήρως όλοι οι 
συμφεροντούχοι·

22. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω και να βελτιωθούν τα 
υφιστάμενα συστήματα, όπως το σχέδιο δράσης FLEGT (επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο), οι συμφωνίες εθελοντικής εταιρικής σχέσης 
με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, το REDD+ (πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των 
δασών) και η ισχύουσα νομοθεσία όπως ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία, ενώ 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν τα υφιστάμενα προαιρετικά συστήματα· 
τονίζει ότι απαιτούνται τέτοιου είδους συστήματα προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος των κρατών μελών, να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων, να 
ενταθεί η ευαισθητοποίηση και η έννοια της ευθύνης για τις χώρες εταίρους εκτός της 
ΕΕ και, συγκεκριμένα, να τεθεί επί τάπητος η νομιμότητα της ξυλείας μέσω της 
ισχυρής και έγκαιρης εφαρμογής κανονισμών εντός και εκτός της ΕΕ·

23. θεωρεί ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν εντός ενός πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνοχή των πολιτικών που αφορούν τα δάση και να περιοριστεί η πίεση που υφίστανται 
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τα δάση· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικής θα ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο την 
ανάπτυξη πιο καινοτόμου, βιώσιμης και αποδοτικής γεωργίας εντός και εκτός της ΕΕ, 
και θα περιόριζε τη σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα μέσω νέων 
τεχνολογιών· επισημαίνει ότι οι στόχοι που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτό μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω της παροχής στους γεωργούς εύκολης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για την απόκτηση προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών υψηλής 
ακριβείας· θεωρεί ότι η υψηλή ζήτηση για τρόφιμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω 
της τεχνικής βοήθειας, της συνεργασίας μεταξύ των γεωργικών οργανώσεων και της 
μεταφοράς γνώσεων·

24. τονίζει ότι η αναμόρφωση της δασοκομίας πρέπει να οδηγήσει στη χρήση 
ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου 
ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η πολυλειτουργική δασοκομία· σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση 
των δασών βασίζεται στη βιώσιμη παραγωγή ξυλείας ως φυσικής πρώτης ύλης και στην 
αξιοποίηση του βιώσιμου δυναμικού όλων των ειδών ξυλείας·

25. τονίζει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες ως βασικού παράγοντα για τη 
διασφάλιση του εισοδήματος των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, των ανθρώπων που 
ζουν ή εργάζονται στα δάση και των γεωργών που ασχολούνται με την αγροδασοπονία, 
χάρη στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της δέσμευσης άνθρακα στα δάση και στη 
βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους· υπογραμμίζει, με γνώμονα τα ανωτέρω, πόσο 
σημαντική είναι η παροχή στήριξης στους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων και, ιδίως, η 
συνεκτίμηση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μικρών δασικών 
εκτάσεων·

26. υπογραμμίζει τον ρόλο των συστημάτων αγροδασοπονίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δασωδών βοσκοτόπων, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, διότι αποτελούν πρακτικές με 
υψηλό δυναμικό δέσμευσης άνθρακα· υπογραμμίζει ότι το δυναμικό αυτό, σε περιόδους 
ξηρασίας, αποτελεί σημαντική πηγή τροφής για τα ζώα και για τη διαφοροποίηση της 
παραγωγής, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με επιτόπιες έρευνες, η αγροδασοπονία χρησιμοποιεί τη γη αποτελεσματικότερα σε 
σύγκριση με τις πρακτικές μονοκαλλιέργειας, οπότε έχει τη δυνατότητα να μειώσει την 
πίεση που υφίστανται άλλα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των δασών· ζητεί 
αλλαγή των κανόνων προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγέννηση και αποκατάσταση 
των υφιστάμενων συστημάτων αγροδασοπονίας και ζητεί τη θέσπιση νέων·

27. τονίζει ότι η ελάττωση της πίεσης που ασκείται για δασική εκμετάλλευση αποτελεί 
σημαντική συνιστώσα της προστασίας των δασών· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι 
είναι καλό να προωθηθεί η αλυσιδωτή χρήση του ξύλου ως πρώτης ύλης· επισημαίνει 
ότι το ξύλο αξιοποιείται με οικολογικό τρόπο μόνο όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα 
με μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως τα έπιπλα ή τα κτήρια·

28. τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
διατάξεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, 
καθώς και δεσμεύσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·
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29. ανησυχεί βαθύτατα για τις αναφορές για παράνομη υλοτομία και για άλλες συναφείς 
εγκληματικές δραστηριότητες, που αφορούν δασοκόμους και δασοφύλακες εντός και 
εκτός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
αποφασιστικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης 
υλοτομίας, ιδίως για τα τελευταία υπεραιωνόβια δάση της Ευρώπης, και να επιβάλλουν 
την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζοντας αναλογικές, αποτρεπτικές και 
αποτελεσματικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασής της·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της παράνομης υλοτομίας και των εγκλημάτων που σχετίζονται 
με τα δάση·

31. τονίζει ότι στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο 
«European Environment - State and Outlook 2020» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – 
κατάσταση και προοπτικές 2020) διαπιστώνεται ότι μόνο το ένα τρίτο των δασικών 
οικοτόπων που απαριθμούνται στην οδηγία της ΕΕ για τους οικότοπους βρίσκονται σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και ότι, παρά την εφαρμογή της στρατηγικής της 
ΕΕ για τα δάση, έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση όσον αφορά την κατάσταση 
διατήρησης των δασικών οικοτόπων και των ειδών από το 2013· υπογραμμίζει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πόροι για τη διαχείριση των εν λόγω περιοχών και για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας για τους οικότοπους.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης των δασών 
του πλανήτη
(2019/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mauri Pekkarinen

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. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και αποτελεσματική δασική πολιτική απαιτεί 
αξιόπιστες πληροφορίες για τους δασικούς πόρους, την κατάστασή τους και τον τρόπο 
διαχείρισης και χρήσης τους καθώς και για την αλλαγή της χρήσης της γης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής βιοοικονομίας, καθώς παρέχουν 
θέσεις εργασίας και οικονομική ευημερία σε αγροτικές και αστικές περιοχές, 
συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν οφέλη για την 
υγεία· 

1. υπενθυμίζει ότι αναμένεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν επείγοντα 
μέτρα με σκοπό να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τα δάση, ώστε να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, της Συμφωνίας του Παρισιού, του παγκόσμιου 
στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, καθώς και του στρατηγικού 
σχεδίου του ΟΗΕ και των παγκόσμιων στόχων του για τα δάση·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία διότι, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών 
μελών της, δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την ανάσχεση της 
αποψίλωσης των δασών έως το 2020 στο πλαίσιο των ΣΒΑ· υποστηρίζει, επομένως, 
σθεναρά την Επιτροπή στην πρότασή της να ενισχυθεί η δράση για την προστασία και 
την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη·

3. τονίζει ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο 
αποτελούν σοβαρά προβλήματα, και επικροτεί επομένως την ανακοίνωση της 
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Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για 
την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352)· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεραιότητες δράσης που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση, εκφράζει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει ενεργά στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των δράσεων που περιγράφονται, προκειμένου να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές και συμπληρωματικές, και ζητεί να ενισχυθούν στη συνέχεια και να 
εφαρμοστούν κατάλληλα· τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων που θα στηρίζονται στους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας, και συγκεκριμένα την περιβαλλοντική, την οικονομική και την 
κοινωνική βιωσιμότητα· 

5. τονίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορεί να αποτρέψει την αποψίλωσή τους 
και έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ποικιλότητά τους· παρέχει δέσμευση CO2 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε ανθεκτικά, αναπτυσσόμενα δάση· παρέχει 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε προϊόντα υλοτομίας· και παρέχει επίσης 
ανανεώσιμες και φιλικές προς το κλίμα πρώτες ύλες, που θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τα υλικά υψηλής έντασης ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης χωρίς 
αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα με τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθούν η 
βιώσιμη διαχείριση της γης και η γεωργία, καθώς και η γαιοκτησία και η χρηστή 
διακυβέρνηση, η κυκλική οικονομία με βάση το ξύλο και χωρίς αποψίλωση των δασών, 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι στενές σχέσεις μεταξύ των εν λόγω χωρών για την 
καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων 
των αυτοχθόνων πληθυσμών, των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων· 

7. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η αποψίλωση των δασών θα 
συμπεριλαμβάνεται στους πολιτικούς διαλόγους σε επίπεδο χωρών και να παρασχεθεί 
στις χώρες-εταίρους συνδρομή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών πλαισίων 
για τα δάση και τη βιώσιμη δασοκομία, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τύπων 
δασικής διαχείρισης στα κράτη μέλη· τονίζει ότι αυτά τα εθνικά πλαίσια πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εγχώριες ανάγκες, καθώς και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις· τονίζει 
την ανάγκη να εφαρμοστούν μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τους 
μικροκαλλιεργητές, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση του οικοσυστήματος και 
των προϊόντων που παράγονται μέσω της βιώσιμης δασοκομίας και γεωργίας· 

8. επισημαίνει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει ήδη χρηματοδοτήσει 
σημαντικά έργα έρευνας και καινοτομίας για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές 
χρήσης της γης και αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να ανασχεθούν η αποψίλωση 
και η υποβάθμιση των δασών· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να 
συνεχιστεί η στήριξη των εν λόγω τομέων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 

9. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την 
ξυλεία (EUTR)1, προκειμένου να προληφθεί η είσοδος ξυλείας παράνομης προέλευσης 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 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, ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
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στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν οι 
παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και για να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ 
και η Συμφωνία του Παρισιού· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία ενός 
ανταγωνιστικού κανονιστικού περιβάλλοντος και την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·

11. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν περαιτέρω πρόσθετα, σύμμορφα με τον ΠΟΕ, 
κανονιστικά και μη κανονιστικά μέτρα από την πλευρά της ζήτησης για να 
διασφαλιστεί μια κοινή αντίληψη ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής 
αποψίλωσης· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και ελαχιστοποίησης του κινδύνου αποψίλωσης, εν γένει, και της αποψίλωσης που 
συνδέεται με την εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διάλογο με άλλες χώρες κατανάλωσης σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη 
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις που δεν συνεπάγονται αποψίλωση των δασών·

12. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει καινοτομίες και πρωτοβουλίες 
με άξονα τη βιομηχανία για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας·

13. καλεί την Ένωση να υποστηρίξει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
παρακολούθηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών χρησιμοποιώντας 
δεδομένα γεωσκόπησης από διάφορες πηγές και αναπτύσσοντας δορυφόρους 
λεπτομερέστερης απεικόνισης της γης, προκειμένου να παρακολουθείται με ακρίβεια 
και σε πραγματικό χρόνο η αποψίλωση των δασών· σημειώνει ότι οι πληροφορίες που 
θα παρέχονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο κατά της αποψίλωσης 
παγκοσμίως·

14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενίσχυση της διαφάνειας των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης για τη βιομηχανία και 
τους καταναλωτές, παράγοντες που συμβάλλουν στην εξασφάλιση αλυσίδων 
εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης·

15. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα ήδη υφιστάμενα πρότυπα και συστήματα 
πιστοποίησης αντί να ενσωματωθούν νέα πρότυπα και πιστοποιητικά στους κανόνες, 
και υπογραμμίζει ότι, επιπλέον, τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ·

16. ζητεί να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές και οι βιομηχανίες της ΕΕ όσον αφορά την 
ανάγκη μείωσης του αποτυπώματος της κατανάλωσης στη γη, ενώ ενθαρρύνει το κοινό 
να καταναλώνει προϊόντα από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης και ζητεί 
να δημιουργηθούν τέτοιες αλυσίδες στη βιοοικονομία της ΕΕ·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς 
καθυστέρηση, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη 
δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλίζονται βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού 
μηδενικής αποψίλωσης για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, σε 
συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις· επιμένει ότι η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να συνοδεύεται από έναν ισχυρό μηχανισμό επιβολής και να περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 
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συμμόρφωσης.
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