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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. σημειώνει ότι ο τομέας της δασοκομίας απασχολεί τουλάχιστον 500 000 άτομα 
απευθείας1 στην Ένωση και 13 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως2, και ότι αυτές οι 
θέσεις εργασίας εντοπίζονται ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

2. σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή και οι πυρκαγιές ασκούν μεγάλη πίεση στα δάση σε 
παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι τα δάση, πέραν του ότι αποτελούν ζωτικούς 
οικοτόπους για έναν τεράστιο αλλά ταχέως μειούμενο αριθμό ζωικών και φυτικών 
ειδών παγκοσμίως, συνιστούν σημαντικά αποθέματα άνθρακα και καταβόθρες· 
σημειώνει ότι τα δάση προστατεύουν το έδαφος, ρυθμίζουν τους υδρολογικούς κύκλους 
και —στο πλαίσιο κατάλληλων πρακτικών εξόρυξης και διαχείρισης— μπορούν να 
αποτελέσουν βιώσιμη πηγή ξύλου· τονίζει, επομένως, ότι η βιώσιμη διαχείριση των 
δασών είναι καίριας σημασίας για την ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης 
των δασών και, ως εκ τούτου, αξίζει να προωθηθεί σε τρίτες χώρες·

3. σημειώνει ότι, μεταξύ 1990 και 2015, η παγκόσμια δασική έκταση μειώθηκε κατά 129 
εκατομμύρια εκτάρια, κυρίως λόγω της γεωργικής παραγωγής, της οποίας το ένα τρίτο 
εξάγεται· επισημαίνει ότι η σόγια, το φοινικέλαιο και το κακάο αντιπροσωπεύουν το 
80 % των εισαγωγών της Ένωσης από αποψιλωμένες περιοχές· επισημαίνει ότι, παρά 
την παγκόσμια κατάσταση μείωσης της δασικής κάλυψης, η έκταση της Ένωσης που 
καλύπτεται από δάση, φυτείες και δασικές εκτάσεις αυξάνεται και καλύπτει πάνω από 
το 40 % της επικράτειάς της·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποψίλωση των δασών στην Ένωση 
αντιπροσωπεύει το 10 %3 της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 
λόγω της εξάρτησής της από εισαγόμενο φοινικέλαιο για βιοκαύσιμα και τρόφιμα, 
σόγια για ζωοτροφές, κρέας, κακάο, αραβόσιτο, ξυλεία κ.λπ.·

5. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις νομοθετικές προτάσεις της ορισμούς της 
μηδενικής αποψίλωσης και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, οι οποίοι θα πρέπει 
να εστιάζουν πρωτίστως στους κύριους παράγοντες της αποψίλωσης των δασών, 
συμπεριλαμβανομένων βασικών προϊόντων όπως το φοινικέλαιο, η σόγια, το κρέας, ο 
αραβόσιτος, το καουτσούκ, το κακάο, καθώς και το ξύλο που χρησιμοποιείται για χαρτί 
και καύσιμα· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε σχετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 
αυτοχθόνων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων·

6. σημειώνει επίσης ότι η τροποποίηση και η καταστροφή οικοτόπων, που συνιστούν 
καταπάτηση φυσικών δασικών περιοχών, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των 

1 Βάση δεδομένων της Eurostat για τα δάση, που διατίθεται στη διεύθυνση:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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ανθρώπων και των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα, ιδίως την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ζωονόσων (που έχουν 
προκαλέσει 50 πανδημίες τα τελευταία 30 χρόνια), με πιο πρόσφατη την πανδημία 
COVID-19·

7. σημειώνει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, ορισμένες πολιτικές των κρατών μελών 
αντικατοπτρίζουν ένα πλαίσιο για τα δάση και τη διαχείριση των δασών, το οποίο 
μπορεί να είναι κατακερματισμένο και μη συνεκτικό και, ως εκ τούτου, χρειάζονται 
καλύτερο και μεγαλύτερο συντονισμό προκειμένου να ενθαρρυνθεί η βιωσιμότητα·

8. επικροτεί επίσης τη συντονισμένη δράση της Ένωσης κατά της αποψίλωσης και 
καταστροφής των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και κατά της 
υπερεκμετάλλευσής τους, και καλεί την Ένωση να εφαρμόσει διατάξεις που 
αποσκοπούν στην προστασία των δασών και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς 
και της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ)·

9. καλεί την Ένωση να αναλάβει ισχυρό και ηγετικό διεθνή ρόλο όσον αφορά την 
προστασία δασών και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βιολογικής βάσης· αναγνωρίζει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, 
η οποία απαιτεί επίσης την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, ενώ παράλληλα 
συνάδει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα·

10. ζητεί βελτιωμένη διακυβέρνηση και υγιείς θεσμούς για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
προστασίας και διαχείρισης των δασών, με την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων κατά της διαφθοράς και 
της παράνομης υλοτομίας·

11. επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δράση της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα 
όσον αφορά τα δάση, τα οποία αποτελούν ζωτικής σημασίας καταβόθρες διοξειδίου του 
άνθρακα και δεξαμενές βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και τους παγκόσμιους στόχους για το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τους ΣΒΑ, και να ρυθμίσει τις ενωσιακές 
εισαγωγές προϊόντων υψηλού κινδύνου αποψίλωσης, τα οποία προκύπτουν από 
αποψίλωση και προέρχονται από αποψιλωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
βασικών γεωργικών προϊόντων, και να προωθήσει έτσι τη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση τροφίμων·

12. ζητεί να θεσπιστεί δεσμευτική νομοθεσία της Ένωσης που, ενώ θα επιδεικνύει 
ευαισθησία ως προς τις κοινωνικοοικονομικές δομές, θα διασφαλίζει ότι καμία από τις 
αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση, καθώς και των 
προϊόντων που παρέχονται εντός της Ένωσης, δεν συνεπάγεται αποψίλωση δασών και 
υποβάθμιση ή μετατροπή οικοσυστημάτων ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών και τοπικών 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση για τη διαβίωσή τους, μεταξύ άλλων των 
γυναικών και των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. ζητεί τη θέσπιση στόχου μηδενικής αποψίλωσης των δασών στην Ένωση και μηδενικής 
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ενσωματωμένης αποψίλωσης το αργότερο έως το 2030 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· ζητεί να απαγορευτεί η είσοδος στην Ένωση για πώληση στην 
εσωτερική αγορά για όλα τα προϊόντα των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται 
αποψίλωση δασών·

14. ζητεί, ως εκ τούτου να θεσπιστεί ενωσιακή νομοθεσία, η οποία θα επιβάλλει 
υποχρέωση δέουσας επιμέλειας σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτών, που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης 
βασικά προϊόντα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα ή 
παράγωγα αυτών των προϊόντων, με στόχο την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών 
και των εθιμικών δικαιωμάτων γαιοκτησίας των κοινοτήτων·

15. τονίζει ότι αυτή η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα επιβολής με 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπου κρίνεται 
σκόπιμο και εφαρμόσιμο·

16. τονίζει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις της Ένωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι 
ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, ζητεί αποτελεσματική και φιλική προς τις ΜΜΕ υλοποίηση 
που περιορίζει τη διοικητική τους επιβάρυνση στο αναπόφευκτο ελάχιστο· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων 
που θα προειδοποιεί τις επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εισαγωγές από περιοχές στις 
οποίες ενδέχεται να λαμβάνει χώρα αποψίλωση των δασών·

17. καλεί τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και την κοινωνία των 
πολιτών να συνεργαστούν στενότερα για την έγκριση πολιτικών και τη θέσπιση 
συνθηκών πλαισίου με στόχο τη στήριξη έργων του ιδιωτικού τομέα·

18. ζητεί αμοιβαία υποστήριξη μέσω έρευνας και ανταλλαγών σε περίπτωση καταστροφών, 
προκειμένου να βρεθούν μέτρα προσαρμοσμένα στις γεωγραφικές συνθήκες, τα οποία 
να προστατεύουν από πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας ή να αποτρέπουν την προσβολή από 
επιβλαβείς οργανισμούς·

19. τονίζει ότι η δάσωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των προβλημάτων 
που προκαλούνται από την αποψίλωση των δασών, αν και μπορεί να τα αντισταθμίσει 
μόνο εν μέρει· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να προστατευθούν πρωτίστως τα 
πρωτογενή δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η δάσωση ή τα νεοφυτευθέντα δάση δεν 
μπορούν να αντικαταστήσουν ή να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο βιοποικιλότητας, 
δέσμευσης άνθρακα, προστασίας του εδάφους και άλλων υπηρεσιών και λειτουργιών 
οικοσυστήματος όπως τα πρωτογενή δάση·

20. ως εκ τούτου, ενθαρρύνει θερμά δραστηριότητες και έργα φύτευσης και αναφύτευσης 
δέντρων και δασών, ιδίως με τη χρήση αυτόχθονων και φιλικών προς την άγρια πανίδα 
ειδών, λαμβανομένης υπόψη της κλιματικής αλλαγής, ιδίως σε περιπτώσεις που έχει 
καταστραφεί πρωτογενές δάσος· επισημαίνει ότι η αποτελεσματική, βιώσιμη και 
κατάλληλα διαχειριζόμενη δάσωση, πέραν της προστασίας και της αποκατάστασης των 
δασών, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παγίδευσης του άνθρακα, να 
συμπληρώσει τη γεωργία και να τονώσει τη βιοποικιλότητα, ενώ η βιώσιμη διαχείριση 
των δασών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο και την έκταση των δασικών πυρκαγιών· 
τονίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο των παρόχθιων δασών για τη σταθεροποίηση στις 
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όχθες των ποταμών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας, τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων με φιλτράρισμα των απορροών από παρακείμενα 
εδάφη και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των υδάτων προς όφελος της βιοποικιλότητας·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα προσαρμογής των φυτειών στην κλιματική 
αλλαγή· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των 
ανθεκτικών αυτοχθόνων ειδών δέντρων σε υγιή δάση με βιολογική ποικιλότητα ήδη 
συνιστάται και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες·

22. επισημαίνει τον ρόλο της αγροδασοπονίας, του συστήματος στο οποίο τα δέντρα 
αναπτύσσονται σε συνδυασμό με γεωργική καλλιέργεια στο ίδιο αγροτεμάχιο, γεγονός 
που οδηγεί σε τόνωση της συνολικής παραγωγικότητας, σε δημιουργία περισσότερης 
βιομάζας, διατήρηση και αποκατάσταση των εδαφών και παροχή άλλων πολύτιμων 
υπηρεσιών οικοσυστημάτων· επισημαίνει ότι τα δάση και η αγροδασοπονία 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και 
αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και κοινότητες· τονίζει ότι τα μέτρα διατήρησης των δασών και αναδάσωσης 
βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές·

23. τονίζει τη σημασία της κατάρτισης εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες σχετικά με τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών, των φυτειών και την αγροδασοπονία, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς φυτοκάλυψης· θεωρεί ότι αυτοί οι παράγοντες 
είναι ουσιαστικοί για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας, καθώς και του εισοδήματος 
των δασικών κοινοτήτων και των γεωργών που ασχολούνται με την αγροδασοπονία·

24. σημειώνει ότι, αν και τα εθελοντικά συστήματα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στην 
προσπάθεια να σταματήσει η παγκόσμια αποψίλωση των δασών εκτός της Ένωσης, το 
οποίο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης κατά της 
κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών, τα 
εθελοντικά μέτρα από μόνα τους δεν έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει την αποψίλωση ή 
τη συμβολή της Ένωσης στην παγκόσμια ενσωματωμένη αποψίλωση των δασών η 
οποία προκαλείται από την εισαγωγή στην Ένωση αγαθών και υπηρεσιών που ενέχουν 
κίνδυνο αποψίλωσης των δασών· πιστεύει ότι η δεσμευτική νομοθεσία θα πρέπει να 
συνδυάζεται με μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με τρίτες χώρες, με 
σκοπό την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο·

25. ζητεί, επομένως, να θεσπιστεί ένα σύστημα επισήμανσης και πιστοποίησης για 
προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης που θα ενισχύσει τη διαφάνεια της αλυσίδας 
εφοδιασμού στην Ένωση και θα δώσει τη δυνατότητα προώθησης προϊόντων των 
οποίων η παραγωγή δεν περιλαμβάνει αποψίλωση, αξιοποιώντας υφιστάμενες 
προσεγγίσεις και βάσει ενός σαφούς ορισμού των αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής 
αποψίλωσης·

26. καλεί την Ένωση να προωθήσει αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης και μια 
καλύτερη προστιθέμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των εργασιακών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων γαιοκτησίας, καθώς και της 
επισιτιστικής ασφάλειας και των δίκαιων εισοδημάτων·

27. επισημαίνει τις κυβερνητικές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των 
δασών και της μετατροπής των οικοσυστημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν 
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επαρκώς μόνο από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς· ως εκ τούτου, τονίζει τη 
σημασία της χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίας της Ένωσης και των κρατών μελών της 
με τρίτες χώρες για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της βιώσιμης 
γεωργίας, καθώς και της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας γης και δασών·

28. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για την καλύτερη 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά τη βελτίωση της βιωσιμότητας στη 
διαχείριση των πολυλειτουργικών δασών·

29. πιστεύει ότι η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ πολλαπλών 
συμφεροντούχων και κρατών μελών σχετικά με την αποψίλωση των δασών, την 
υποβάθμιση των δασών και σχετικά τη βιώσιμη αύξηση της παγκόσμιας δασικής 
κάλυψης αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα ενός νομικού πλαισίου για τη δέουσα 
επιμέλεια και θα μπορέσει να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους στην 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων· καλεί όλους τους σχετικούς διεθνείς φορείς να 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ενεργά την εν λόγω πλατφόρμα·

30. καλεί, ως εκ τούτου, την Ένωση να αναπτύξει διεθνείς συμμαχίες με τρίτες χώρες για 
την προστασία των δασών, εφαρμόζοντας ορθές πολιτικές με στόχο τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών, τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαφάνεια της 
εγγείου ιδιοκτησίας και την πρόληψη της μετατροπής των δασών σε γεωργικές 
εκτάσεις· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τη διασφάλιση διεθνούς χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο των παγκόσμιων συμφωνιών για την προστασία των δασών, σε στενή 
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους διεθνείς φορείς·

31. στηρίζει τις τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με τρίτες χώρες, για την προώθηση της 
κατανάλωσης και εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από δάση 
τα οποία τελούν υπό βιώσιμη διαχείριση·

32. θεωρεί ότι η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι 
στην εσωτερική αγορά μπορούν να πωλούνται μόνο προϊόντα παραγόμενα με βιώσιμο 
τρόπο, τα οποία είναι γνωστό ότι δεν σχετίζονται με αποψίλωση δασών, μετατροπή και 
υποβάθμιση οικοσυστημάτων και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι 
αποτελεί συμπληρωματικό αλλά ουσιώδες πρώτο βήμα για τη θέσπιση ενός ευρέως 
αναγνωρισμένου συστήματος πιστοποίησης και επισήμανσης μηδενικής αποψίλωσης 
για τα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση, το οποίο θα 
ενισχύσει τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ένωση, αντικατοπτρίζοντας 
ιδίως τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον η καλλιέργεια, η μεταποίηση και η 
μεταφορά των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα 
δικαιώματα· είναι της άποψης ότι η υποχρεωτική επισήμανση της βιώσιμης υλοτομίας 
μπορεί να διασφαλίσει ενημερωμένες επιλογές των καταναλωτών και να προωθήσει την 
κατανάλωση βιώσιμων προϊόντων·

33. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να κοινοποιεί το αποτύπωμα αποψίλωσης δασών 
του τομέα της ξυλείας και των εμπορικών οργανισμών που εμπλέκονται στην εισαγωγή 
βασικών προϊόντων από περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο αποψίλωσης, ώστε 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και κατανόηση των διεθνών αλυσίδων 
εφοδιασμού, καθώς και να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή λύσεων βιώσιμης χρήσης της 
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ξυλείας·

34. ζητεί να ενσωματωθούν υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους πιθανούς 
προμηθευτές στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, παράλληλα με την 
απαγόρευση της αγοράς εισαγόμενων προϊόντων που προκύπτουν από αποψίλωση των 
δασών· σημειώνει τα πρόσθετα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος επαλήθευσης για την 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και των πρακτικών τύπου καρτέλ, το οποίο 
παράλληλα θέτει υπό αμφισβήτηση τις δραστηριότητες υλικοτεχνικής στήριξης που 
βασίζονται στην παράνομη υλοτομία·

35. επισημαίνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί το ντάμπινγκ των τιμών και να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση της ξυλείας, να αποτραπεί ο πολλαπλασιασμός των 
διμερών συμφωνιών που βασίζονται στο ντάμπινγκ των τιμών ξυλείας και να 
αποφευχθεί η επιπλέον υλοτόμηση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διορθωτικών 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός κοινού συστήματος πλειστηριασμών 
ξυλείας, ώστε να καταστεί δυνατή η ιχνηλάτηση της προέλευσης του υλικού και η 
συνεκτίμηση των ανησυχιών για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κατά τον καθορισμό τιμής·

36. θεωρεί ότι, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το αποτύπωμα άνθρακα που δημιουργείται 
από τη μεταφορά εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες και να τονωθεί η βιώσιμη 
τοπική παραγωγή και οι θέσεις εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση 
ξυλείας, προϊόντων υλοτομίας ή δασικής βιομάζας που έχουν προέλθει βιώσιμη τοπική 
παραγωγή·

37. ζητεί να αναπτυχθούν προσεγγίσεις για ένα βιώσιμο μέλλον για τα δάση παγκοσμίως, 
που θα συνδυάζουν τόσο οικονομικά όσο και οικολογικά συμφέροντα, δεδομένου ότι 
τα δάση είναι ένας σημαντικός πόρος για πολλές χώρες οι οποίες δεν είναι 
διατεθειμένες να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τους δασικούς πόρους·

38. 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·

39. υπενθυμίζει ότι η εισαγωγή στην Ένωση μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων 
των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται αποψίλωση δασών δεν θα πρέπει να αντιβαίνει 
στις δεσμεύσεις της Ένωσης για μηδενική αποψίλωση και για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· θεωρεί ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης, σε συνδυασμό με 
ρήτρες διασφάλισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης· ζητεί να 
συμπεριληφθούν δεσμευτικές και εκτελεστές περιβαλλοντικές και κοινωνικές διατάξεις 
όσον αφορά την αποψίλωση σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, επιπλέον των προτύπων 
σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων, με στόχο 
την προστασία των δασών του πλανήτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε των δικαιωμάτων γαιοκτησίας των κοινοτήτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά και να εφαρμόζει τις 
εν εξελίξει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με βάση αυτά τα πρότυπα·

40. καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει με βάση την αρχή του «μη βλάπτειν», όπως δήλωσε 
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στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και να προτείνει μέτρα 
για την αντιμετώπιση των επιζήμιων επιπτώσεων, όπου εντοπίζονται, καθώς και για την 
επικαιροποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· ζητεί οι 
εμπορικοί εταίροι να υπόκεινται σε δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις και σε 
αντίστοιχα κίνητρα που να διασφαλίζουν ότι δεν εισάγονται προϊόντα η παραγωγή των 
οποίων συνεπάγεται αποψίλωση δασών ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι τέτοιες διατάξεις δεν έχουν 
συμπεριληφθεί πλήρως στη διαδικασία συμφωνίας ΕΕ-Mercosur και ζητεί να 
επικαιροποιηθούν οι εμπορικές συμφωνίες και οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ώστε να 
συμπεριληφθούν πλήρως·

41. ζητεί, ως εκ τούτου, πρόσθετες ή ανανεωμένες διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών στις οποίες οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

42. τονίζει ότι, στο μέλλον, η Επιτροπή θα πρέπει στις μελέτες επιπτώσεών της να 
λαμβάνει συστηματικά υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες στα 
δάση και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων 
κατά τον καθορισμό των όρων και των εντολών για εμπορικές διαπραγματεύσεις· 
εκτιμά ότι η τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό 
όρο σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

43. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει μηχανισμούς παροχής κινήτρων για τους γεωργούς 
προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά βιώσιμων γεωργικών και δασικών προϊόντων 
και ταυτόχρονα να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα οικοσυστήματα·

44. καλεί την Ένωση να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές βασικών προϊόντων που 
θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα· σημειώνει ότι τα προϊόντα σόγιας 
που προέρχονται από εκτάσεις αποψιλωμένες και χρησιμοποιούνται στην Ένωση ως 
ζωοτροφές είναι σημαντικός παράγοντας της αποψίλωσης των δασών και των σχετικών 
εκπομπών παγκοσμίως, καθώς ευθύνονται σχεδόν για το ήμισυ της αποψίλωσης των 
δασών που είναι ενσωματωμένη σε όλες τις εισαγωγές της Ένωσης4·

45. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις φυτικές πρωτεΐνες 
τοπικής παραγωγής, τη βόσκηση των ζώων σε βοσκοτόπους και τις ζωοτροφές που 
προέρχονται από νόμιμες και βιώσιμες πηγές, ειδικότερα μέσω της εφαρμογής και της 
ανάπτυξης του σχεδίου της Ένωσης για τις πρωτεΐνες, της διευκόλυνσης της 
καινοτομίας και της θέσπισης πολιτικών που δίνουν τη δυνατότητα στην κτηνοτροφική 
παραγωγή της Ένωσης να είναι αντίστοιχη των διαθέσιμων χερσαίων πόρων της 
Ένωσης· συνιστά, επίσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν το δυναμικό 
εγχώριας παραγωγής τους και να σχεδιάσουν μέτρα που αποσκοπούν στην πλήρη 
ικανοποίηση των καταναλωτικών απαιτήσεων της ΕΕ και συμβάλουν στη μείωση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές·

46. στηρίζει την εξάλειψη, έως το 2030, της χρήσης πρώτων υλών που συμβάλλουν στην 
αποψίλωση των δασών για την παραγωγή βιοκαυσίμων· σημειώνει επίσης τη χρήση 
φοινικέλαιου σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf σ. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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τροφίμων· εκφράζει την ανησυχία του για την παραπλάνηση των καταναλωτών, όπως 
για παράδειγμα με τη χρήση φοινικέλαιου σε υποκατάστατα του γάλακτος·

47. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προωθήσει υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης 
γεωργικών προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών που μειώνουν περαιτέρω την 
εξάρτηση από την ενσωματωμένη αποψίλωση των δασών και το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της Ένωσης·

48. τονίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν και να στηριχθούν οι βραχύτερες αλυσίδες 
εφοδιασμού και να προωθηθεί η τοπική παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών και βασικών 
προϊόντων, προς όφελος της επισιτιστικής κυριαρχίας τόσο στην Ένωση όσο και στις 
χώρες εταίρους της· ενθαρρύνει τη συμπερίληψη αυτών των στοιχείων στο σχέδιο 
ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

49. υποστηρίζει την προώθηση αζωτοδεσμευτικών καλλιεργειών/καλλιεργειών 
ψυχανθών/πρωτεϊνούχων φυτών στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της νέας ΚΓΠ 
μέσω, μεταξύ άλλων, εναλλαγής καλλιεργειών, συστήματος προϋποθέσεων, 
οικολογικών συστημάτων και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, νέων τομεακών 
παρεμβάσεων και συνδυασμένης στήριξης, με στόχο την αύξηση της αυτάρκειας της 
Ένωσης σε καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών και, παράλληλα, τη συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο»· σημειώνει επίσης ότι το εισόδημα και η κερδοφορία των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να συνάδουν με τα επίπεδα παραγωγής που 
μπορούν να διατηρηθούν με τη βόσκηση σε βοσκοτόπους ή με τοπικά καλλιεργούμενα 
κτηνοτροφικά φυτά· ζητεί περαιτέρω έρευνα και προώθηση καινοτόμων συστημάτων 
και μεθόδων παραγωγής που μπορούν να μειώσουν τις εξωτερικές εισροές και το 
κόστος, όπως για παράδειγμα τα συστήματα βόσκησης που βασίζονται στη χορτονομή 
(π.χ. η εναλλασσόμενη βόσκηση), ακόμη και αν οι όγκοι παραγωγής ενδέχεται να είναι 
μικρότεροι·

50. σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει, από τον Δεκέμβριο του 2015, 40 ενστάσεις 
σχετικά με την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, εκ των 
οποίων 11 αφορούσαν εισαγωγές γενετικά τροποποιημένης σόγιας· υπενθυμίζει ότι 
ένας από τους λόγους των ενστάσεων κατά των εισαγωγών αυτών ήταν η αποψίλωση 
δασών που σχετιζόταν με την καλλιέργεια σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, 
όπου η σόγια είναι σχεδόν αποκλειστικά γενετικά τροποποιημένη ώστε να 
καλλιεργείται με χρήση φυτοφαρμάκων· επισημαίνει ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη 
αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική μελέτη, την οποία εκπόνησαν ερευνητές 
από ολόκληρη την ΕΕ, η Ένωση έχει το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα στον κόσμο 
λόγω των εισαγωγών σόγιας από τη Βραζιλία, σε ποσοστό υψηλότερο κατά 13,8 % από 
την Κίνα, τη μεγαλύτερη εισαγωγέα σόγιας, λόγω μεγαλύτερου μεριδίου εκπομπών από 
ενσωματωμένη αποψίλωση δασών·5 σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η 
σόγια έχει αποτελέσει ιστορικά για την Ένωση τον βασικότερο παράγοντα αποψίλωσης 
δασών και σχετικών εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι ευθύνεται σχεδόν για το 

5  Παραπομπή: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. 
(2020).Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's 
soy exports (Χωρικά συγκεκριμένα αποτυπώματα γεωργικών βασικών προϊόντων: Χαρτογράφηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που ενσωματώνονται στις εξαγωγές σόγιας της Βραζιλίας). Global 
Environmental Change, 62, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
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ήμισυ της αποψίλωσης δασών που ενσωματώνεται σε όλες τις εισαγωγές της Ένωσης·6

51. ζητεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο θα περιλαμβάνει τη στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοοικονομία και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 
«Καθαρός πλανήτης για όλους — Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για 
μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», βάσει 
υφιστάμενων συστημάτων, όπως το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· ζητεί επομένως να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή των θιγόμενων κατόχων δικαιωμάτων στο FLEGT, μεταξύ 
άλλων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως των γυναικών 
και των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52. ζητεί την εφαρμογή και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα δάση και των κανονιστικών 
διατάξεων που διέπουν τις εξαγωγές ξύλου και προϊόντων ξυλείας, για παράδειγμα με 
εφαρμόσιμα κριτήρια βιωσιμότητας·

53. ζητεί μια πιο ολιστική προσέγγιση, εντός της Ένωσης, με την οποία η Ένωση θα 
παρέχει άμεση στήριξη στις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πρακτικών δάσωσης και 
βιώσιμης διαχείρισης· ζητεί, ειδικότερα, να έχει η Ένωση ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά 
την παροχή βοήθειας σε τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την επιβολή των 
ισχυόντων κανονισμών περί προστασίας των δασών·

54. ζητεί συνέπεια και συνοχή μεταξύ των δράσεων της Ένωσης εντός και εκτός των 
συνόρων της· υπενθυμίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
σχετικά με τις προοπτικές7 , όπου επισημαίνεται ότι η Ένωση πρόκειται να αποτύχει σε 
πολλούς από τους περιβαλλοντικούς της στόχους για το 2020 και υπογραμμίζεται ότι τα 
δάση της Ένωσης επίσης υφίστανται πιέσεις όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα υψηλά 
ποσοστά υλοτόμησης, η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και τα χωροκατακτητικά ξένα 
είδη· ζητεί, ως εκ τούτου, την αυστηρή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού της 
Ένωσης για την ξυλεία και των οδηγιών για το δίκτυο Natura 2000 σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω έγκαιρης δρομολόγησης των διαδικασιών επί παραβάσει·

55. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών που διασφαλίζει ότι τα φιλόδοξα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία και 
αποκατάσταση των δασών και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων εφαρμόζονται εξίσου 
στα δάση της Ένωσης και του πλανήτη, σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές της Ένωσης 
για τα δάση και τη βιοποικιλότητα· πιστεύει, ειδικότερα, ότι πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστεί η χρήση δασικής ξυλώδους βιομάζας ως καυσίμου θέρμανσης λόγω 
φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης καθαρών εναλλακτικών·

56. σημειώνει το μη βιώσιμο επίπεδο της κατανάλωσης πρώτων υλών, 

6  Παραπομπή: Τεχνική έκθεση - 2013 - 063 της Επιτροπής, «Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην 
αποψίλωση των δασών: Διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των 
δασών», μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENV, και διενεργήθηκε από τους 
φορείς VITO, IIASA, HIVA και IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, σ. 23-24
7 Παραπομπή 1ε. - Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – 
κατάσταση και προοπτικές 2020»
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συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, στην Ένωση και προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις που έχει η χρήση 
βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς στην αλλαγή της χρήσης γης και την αποψίλωση των 
δασών σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι η βιωσιμότητα της χρήσης πρώτων υλών στην 
Ένωση θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά στην κυκλική βιοοικονομία και ότι 
απαιτείται δράση για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές προϊόντων που ενέχουν 
κίνδυνο αποψίλωσης δασών· σημειώνει ότι η ιεράρχηση της χρήσης ως προς την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των 
λειτουργιών των δασών ως καταβοθρών άνθρακα και δεξαμενών βιοποικιλότητας· 
θεωρεί ότι η καύση ξύλου σε μεγάλη κλίμακα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
καύσιμο, δεν έχει νόημα από πλευράς προστασίας του κλίματος, απορρόφησης 
άνθρακα και χρήσης πόρων σε μια κυκλική οικονομία· 

57. θεωρεί ότι η χρήση βιοκαυσίμων σε μεγάλη κλίμακα στην ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται 
από επαρκή κριτήρια βιωσιμότητας, προκειμένου να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης δασών· σημειώνει, 
επιπλέον, ότι τα τρέχοντα κριτήρια δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ορυκτές πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της αναθεωρημένης οδηγίας για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την εν εξελίξει εφαρμογή της, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των κριτηρίων βιωσιμότητας για τη 
βιοενέργεια· σημειώνει τη σημασία των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού με πρώτες ύλες 
για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας· 

58. τονίζει ότι, παρά την αύξηση της έκτασης δασών και φυτειών στην Ένωση, η 
αυξανόμενη χρήση ξυλείας για βιοκαύσιμα και βιοενέργεια ασκεί πίεση στα δάση σε 
ολόκληρο τον κόσμο· σημειώνει, επομένως, την ανάγκη σεβασμού των περιοχών που 
έχουν χαρακτηριστεί περιοχές προστασίας της φύσης σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει 
ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθεί μόνον τα υπό βιώσιμη διαχείριση δάση και τις 
αντίστοιχες χρήσεις γης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανάλωση στην Ένωση 
είναι πλήρως βιώσιμη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα μέτρα για 
τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση των καυσίμων από ξύλο, λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του υψηλού επιπέδου των εισαγωγών συσσωματωμάτων ξύλου στην ΕΕ 
και της αντιμετώπισης των κινδύνων που ενέχουν οι εισαγωγές αυτές για τα δάση σε 
τρίτες χώρες·

59. υποστηρίζει την εξάλειψη, έως το 2030, της χρήσης πρώτων υλών που συμβάλλουν 
στην αποψίλωση των δασών για την παραγωγή βιοκαυσίμων· για τον σκοπό αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει έως το 2021 τις σχετικές πτυχές του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/807 της Επιτροπής8 και να τον αναθεωρήσει, 
χωρίς καθυστέρηση, βάσει των επιστημονικών γνώσεων και σύμφωνα με την αρχή της 

8 Κατ’ 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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προφύλαξης και μια λεπτομερή εκτίμηση αντικτύπου, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη 
σταδιακή κατάργηση όλων των βιοκαυσίμων που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης 
αλλαγής χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου, και 
να εκπληρώσει τη δέσμευση της Ένωσης για ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο·

60. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνδεθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας με τα κίνητρα και τους παράγοντες αποψίλωσης των δασών, μέσω της 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της αποψίλωσης, 
καθώς και των επιπτώσεών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να επιτευχθεί 
το μακροπρόθεσμο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

61. τονίζει τη σημασία ενός κοινού και δωρεάν συστήματος παρατήρησης, που θα 
αλληλεπιδρά και θα συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους και φορείς όπως ο ΟΗΕ, για την 
παρακολούθηση —σε παγκόσμιο επίπεδο— της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των 
δασών, καθώς και των αλλαγών στη δασική κάλυψη του πλανήτη, βάσει δεδομένων 
δορυφόρου, και το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να καταγράφουν την αποψίλωση των δασών και τη 
μετατροπή των οικοτόπων, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές, σε πραγματικό χρόνο, 
και να παρακολουθούν την κατάσταση της δασικής κάλυψης·

62. ενθαρρύνει, για παράδειγμα, την αυξημένη χρήση του δορυφορικού συστήματος 
Copernicus για την παρακολούθηση —σε παγκόσμιο επίπεδο (εντός και εκτός της 
Ένωσης)— των δασικών πυρκαγιών, των ζημιών στα δάση, των κατολισθήσεων και 
της διάβρωσης του εδάφους, καθώς και της μετατροπής των 
οικοσυστημάτων/οικοτόπων δάσους/σαβάνας· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από άλλα μέσα παρακολούθησης για να εντοπίζονται οι συναφείς 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γαιοκτησίας και για να 
λαμβάνεται έγκαιρη και κατάλληλη δράση, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των αιτιών τους· 

63. ζητεί τη δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για την ενημέρωση 
δημόσιων αρχών, εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων τρίτων μερών, καθώς 
και των καταναλωτών, σχετικά με βασικά προϊόντα που προέρχονται από περιοχές με 
κίνδυνο μετατροπής οικοσυστημάτων όσον αφορά την απώλεια και την υποβάθμιση 
δασών και σαβάνας και από περιοχές όπου σημειώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων 
μέσω της εντατικοποίησης του διαλόγου και της ανταλλαγής δεδομένων με τις 
αντίστοιχες τρίτες χώρες·

64. επικροτεί την πρόταση που διατύπωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου 
αποψίλωσης των δασών· ωστόσο, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο αυτό να συνοδεύεται 
από την υποβολή, κάθε δύο έτη, μιας έκθεσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση την αξιολόγηση 
των παγκόσμιων δασικών πόρων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO)9 και την πλατφόρμα Global Forest Watch Commodities10, 

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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προκειμένου να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με 
τρίτες χώρες και τη διασφάλιση των εμπορικών περιορισμών σε επίπεδο Ένωσης·

65. επισημαίνει ότι η βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής χρήσης, καθώς και η 
προγραμματισμένη χρήση γης και διαχείριση γης, είναι απαραίτητες για πολλές 
εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας·

66. ζητεί ισχυρή οικονομική στήριξη και προγράμματα παροχής κινήτρων προκειμένου να 
ληφθούν μέτρα για τη δάσωση υποβαθμισμένων εδαφών και εκτάσεων ακατάλληλων 
για γεωργική εκμετάλλευση.
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