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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ένταση της δράσης της ΕΕ για την 
προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη, η οποία συζητείται στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και άλλες δασωμένες εκτάσεις έχουν αυξηθεί 
σημαντικά στην ΕΕ μεταξύ του 1990 και του 2015, ως αποτέλεσμα στοχοθετημένων 
προγραμμάτων και της ανάπτυξης της φύσης, και καλύπτουν το 43% του εδάφους της 
ΕΕ, που ισοδυναμεί με 182 εκατομμύρια εκτάρια, αναλογούν δε στο 5% των συνολικών 
δασών του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασικές εκτάσεις αποτελούν το ήμισυ 
του δικτύου Natura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που 
περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών τους καλύπτεται από δάση, εξαρτώνται από τη 
δασοκομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% των δασών της ΕΕ ανήκουν σε 
ιδιώτες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικροϊδιοκτήτες που κατέχουν 
λιγότερα από τρία εκτάρια δασικής έκτασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση 
φιλοξενούν σημαντικό μέρος της χερσαίας βιοποικιλότητας της Ευρώπης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στους στόχους του Aichi 
της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, όπως στον στόχο 7 που προβλέπει ότι ως 
το 2020 θα πρέπει να γίνεται βιώσιμη διαχείριση των περιοχών όπου ασκούνται 
δραστηριότητες γεωργίας, υδατοκαλλιέργειας και δασοκομίας, ώστε να εξασφαλίζεται 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, ωστόσο η Ένωση δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη 
των στόχων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι κυκλικά οικοσυστήματα που βασίζονται στην 
πλήρη εσωτερική ανακύκλωση υλικών και θρεπτικών ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κάθε μορφή ενεργού διαχείρισης βασίζεται στην εκμετάλλευση πόρων από αυτό το 
οικοσύστημα, γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία, τη δομή 
και τη βιοποικιλότητά του·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πτυχές των δασών και της δασοκομίας ρυθμίζονται με 
βάση την ενωσιακή νομοθεσία, όπως τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, την 
κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), τον κανονισμό για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοπονία (LULUCF), την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
τον κανονισμό για την ξυλεία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 
2020», οι μακροπρόθεσμες τάσεις στους πληθυσμούς πτηνών, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινών δασικών πτηνών, δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει υποστεί τεράστια μείωση της 
βιοποικιλότητας και ένας από τους παράγοντες που την προκαλούν είναι η εντατική 
διαχείριση των δασών1· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η 

1 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος «The European Environment – state and outlook 2020», 
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Ευρώπη αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις πρωτοφανούς κλίμακας και 
επείγοντος χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση την 
επόμενη δεκαετία προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο ανησυχητικός ρυθμός της 
απώλειας βιοποικιλότητας, οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
υπερκατανάλωση φυσικών πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τα νεότερα, υφιστάμενα διαχείριση δάση, τα 
μεγάλα δένδρα και τα παρθένα δάση μεγαλύτερης ηλικίας παρέχουν πολύτιμους 
οικοτόπους και διατηρούν σημαντικά αποθέματα άνθρακα, τα οποία δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν για τουλάχιστον 100-150 έτη, εάν τα δέντρα υλοτομηθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση μεγαλύτερης ηλικίας συνεχίζουν να αφαιρούν 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να τον αποθηκεύουν, μεταξύ άλλων μέσω του 
εδάφους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτογενή δάση έχουν σχεδόν εξαφανιστεί 
στην ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής, του 2018, με θέμα «Πρόοδος όσον 
αφορά την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ» αναφέρει ότι «η εφαρμογή της 
πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα παραμένει μείζων πρόκληση» και ότι «οι 
εκθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των δασικών οικοτόπων και ειδών δεν 
καταδεικνύουν προς το παρόν βελτίωση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την περίοδο 
2007-2012, τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι μόνο το 26% των δασικών ειδών και το 15% 
των δασικών οικοτόπων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως παρατίθενται στην οδηγία 
για τους οικοτόπους, βρίσκονταν σε «ευνοϊκή κατάσταση διαχείρισης»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ποιότητα των δασών στην ΕΕ φθίνει εδώ και πολύ καιρό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η παράνομη υλοτομία παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα σε ορισμένες χώρες 
της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η εσωτερική αγορά αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της 
Ένωσης και των κρατών μελών· ότι το άρθρο 191 ΣΛΕΕ οριζει πως η πολιτική της 
Ένωσης για το περιβάλλον επιδιώκει, μεταξύ άλλων, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί πως τα δάση 
αποτελούν μέρος της φυσικής κληρονομιάς της ΕΕ και, συνεπώς, καλύπτονται από το 
άρθρο 1912·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 28 Νοεμβρίου 2019·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτελούν συστατικό στοιχείο της βιώσιμης 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αντιμετώπιση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και των κλιματικών κρίσεων, 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 ανέπαφα οικοσυστήματα έχουν 

σ. 83
2 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25 Φεβρουαρίου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
164/97 και C-165/97, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ECLI:EU:C:1999:99, παράγραφος 16.
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μεγαλύτερη ικανότητα να ξεπερνούν τους περιβαλλοντικούς επιβαρυντικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο κλίμα, σε σύγκριση με τα 
υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, καθώς έχουν εγγενείς ιδιότητες που τους επιτρέπουν 
να μεγιστοποιούν την προσαρμοστικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση 
με τα νεότερα και υπό διαχείριση δάση, τα μεγάλα δέντρα και τα ανέπαφα, παλαιότερα 
δάση αποτελούν βασικό οικότοπο και μεγαλύτερη αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλληλένδετοι δασικοί οικότοποι και οι δασικοί 
διάδρομοι έχουν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της επιβίωσης της 
απειλούμενης χλωρίδας και πανίδας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και οι δασικές περιοχές διαδραματίζουν 
πολυλειτουργικό ρόλο, καθώς αποτελούν κυκλικά οικοσυστήματα βασιζόμενα στην 
πλήρη ανακύκλωση υλικών και θρεπτικών ουσιών και είναι ζωτικής σημασίας για τη 
ρύθμιση του κύκλου του νερού, μεταξύ άλλων και ως μέσα για την κατακράτηση των 
υδάτων και την πρόληψη πλημμυρών, την απορρόφηση CO2, την αποθήκευση 
άνθρακα, την φιλοξενία χερσαίας βιοποικιλότητας, και την παροχή δυνατοτήτων 
αναψυχής κοντά στη φύση και ευεξίας, ενώ συμβάλλουν επίσης στην οικονομική 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε αγροτικές και αστικές περιοχές, με τον δασικό τομέα 
της ΕΕ να αποτελεί σημαντικό πυλώνα που απασχολεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια 
ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω θέσεις εργασίας εξαρτώνται 
μακροπρόθεσμα από ανθεκτικά δασικά οικοσυστήματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί ως προς την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 
15, που αναφέρεται στην προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης 
χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, στη βιώσιμη διαχείριση των δασών, στην 
καταπολέμηση της απερήμωσης, στην ανάσχεση και αναστροφή της υποβάθμισης του 
εδάφους, και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στην εδαφική 
ισορροπία, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές, και βοηθούν να διατηρηθούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
δασοκομίας και η ανάπτυξη της βιοοικονομίας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ισόρροπη προσέγγιση όλων των δασικών λειτουργιών είναι καθοριστική προκειμένου 
να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των πολιτικών που σχετίζονται με τα δάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν οι συνεχείς προσπάθειες 
που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών προκειμένου να 
εξασφαλίσουν βιώσιμη διαχείριση των δασών, όπως επίσης η σημασία της περαιτέρω 
ενίσχυσης του δυναμικού τους ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της βιοοικονομίας, με παράλληλη εγγύηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματιος και της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες και οι 
διαχειριστές δασών της ΕΕ έχουν μακρά παράδοση και πείρα στη διαχείριση 
πολυλειτουργικών δασών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, λόγω των σημερινών 
προκλήσεων, απαιτείται καλή γνώση της δασικής οικολογίας, μεταξύ άλλων για την 
αντιμετώπιση των φυσικών διαταραχών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται παγκοσμίως η ζήτηση της αυθεντικής άγριας φύσης, 
ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και η δημόσια στήριξη της αυστηρής προστασίας των 
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δασικών οικοσυστημάτων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετική ποικιλότητα στα δάση είναι απαραίτητη για την 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η κλιματική 
αλλαγή, και για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τη 
χρήση της γης, η εμπορική δασοκομία έχει συμβάλει στην αύξηση των καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην απώλεια φυσικών οικοσυστημάτων και στη 
μείωση της βιοποικιλότητας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση της Ευρώπης έχουν τεράστια αξία όσον αφορά τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι απορροφούν και αποθηκεύουν το 
10% των ενωσιακών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και υπάρχουν δυνατότητες να 
αυξηθεί η δυναμικότητα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση παρέχουν επίσης 
ανανεώσιμες και φιλικές προς το κλίμα πρώτες ύλες, που μπορούν να υποκαταστήσουν 
τα υλικά υψηλής έντασης ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι η αρχή της «κλιμακούμενης χρήσης» θα πρέπει να αναγνωριστεί και να 
χρησιμοποιηθεί ως ένας επωφελής τρόπος για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων στο πλαίσιο της νέας δασικής στρατηγικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση 
αποθηκεύουν περίπου 2,5 φορές περισσότερο άνθρακα στο έδαφος από ό,τι στη 
βιομάζα δένδρων· λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι στα δάση που έχουν διαταραχθεί από 
πυρκαγιές και υλοτόμηση έχει παρατηρηθεί απώλεια εδάφους σε ποσοστό 26,6%· 
υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία των σύνθετων δασικών οικοσυστημάτων και των 
ώριμων δασών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «προδάσωση» αναφέρεται στην πρακτική να αφήνονται 
τα δάση να αναπτύσσονται έως τη μέγιστη οικολογική τους ικανότητα να αποθηκεύουν 
άνθρακα και να φτάνουν το πλήρες δυναμικό βιοποικιλότητάς τους·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης κλίμακα της δασικής 
βιοποικιλότητας και λειτουργικότητας και να γίνει σεβαστή η ανάγκη μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, με τον κανονισμό LULUCF να 
αναγνωρίζει ότι μια δεξαμενή άνθρακα από νεκρά ξύλα στο δάσος είναι ανάλογη με 
μακρόβια προϊόντα υλοτομίας, αφού ο άνθρακάς της δεν υφίσταται στιγμιαία οξείδωση 
και παρέχει σημαντικούς μικροοικοτόπους από τους οποίους εξαρτώνται πολλά είδη, 
συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων ειδών, έχει καθοριστική σημασία, ένα 
ποσοστό δασικών περιοχών να προστατεύεται από κάθε μορφή ενεργού ανθρώπινης 
παρέμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκύψει νέες επιλογές για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, 
συμπεριλαμβανομένων της προδάσωσης3 και της δασοκομίας κοντά στη φύση·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων του 2019 της διακυβερνητικής 
πλατφόρµας για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), η φύση 

3 ‘Proforestation: growing existing forests intact to their ecological potential’, από το άρθρο του William R. 
Moomaw, ‘2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate Change and Serves the 
Greatest Good’, Frontiers in Forests and Global Change.
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φθίνει παγκοσμίως με ρυθμούς άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία και ένα 
εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλούνται με εξαφάνιση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ αποτελεί την κύρια πηγή κονδυλίων της ΕΕ για τη 
διαχείριση των δασών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυτείες είναι συχνά μονοκαλλιέργειες που περιέχουν 
μικρότερη βιοποικιλότητα από τα φυσικά και ημιφυσικά δάση, και είναι λιγότερο 
ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγαλύτερες απώλειες 
άνθρακα λόγω φυσικών διαταραχών·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφοροι τύποι υλοτομίας έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στις ικανότητες αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, στην ποιότητα του εδάφους και 
στην κατάσταση διατήρησης των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψιλωτική 
υλοτόμηση μεγάλων περιοχών είναι η πιο καταστροφική μέθοδος, καθώς αφαιρεί 
μεγάλο μέρος της οργανικής ύλης και των ριζών από το έδαφος, προκαλεί 
απελευθέρωση του άνθρακα που είναι αποθηκευμένος στο έδαφος (η ποσότητα του 
οποίου είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που είναι αποθηκευμένη στη 
βιομάζα των δέντρων) και προξενεί σημαντική ζημία στην πολύπλοκη δομή του δάσους 
και των εξαρτώμενων οικοσυστημάτων του·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις της βιοενέργειας οδηγούν σε επιδείνωση της 
αναλογίας της χρήσης ξυλείας ως πρώτης ύλης έναντι της χρήσης της ως πηγής 
ενέργειας, και συγχρόνως σε τεχνητή αύξηση της προσφοράς βιομάζας4, μειώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ικανότητα των δασών να δεσμεύουν άνθρακα·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις για τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
συμβάλλουν στην έναρξη λειτουργίας του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της 
ηλιακής και της αιολικής ενέργειας και οι συναφείς τεχνολογίες μπορούν να 
διατηρηθούν χωρίς επιδοτήσεις μετά την αρχική κλιμάκωση· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι δεν ισχύει το ίδιο για τη βιοενέργεια, η οποία είναι ένας τομέας που 
λειτουργεί μόνο χάρη σε επιδοτήσεις·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τα δάση σε επίπεδο ΕΕ είναι ελλιπή 
και κυμαινόμενης ποιότητας, γεγονός που εμποδίζει τον συντονισμό ΕΕ και κρατών 
μελών όσον αφορά τη διαχείριση και τη διατήρηση των δασών·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη αποψίλωση δασών είναι ένας από τους 
παράγοντες που έχουν δημιουργήσει μια «τέλεια καταιγίδα» για τη μετάδοση 
ασθενειών από τα άγρια ζώα στους ανθρώπους5·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα 

4 Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκθεση του 2018 με τίτλο «Biomass production, supply, 
uses and flows in the European Union»: Στην πραγματικότητα, οι στόχοι που έχει ορίσει η ΕΕ για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν επιφέρει ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση ξυλώδους βιομάζας. 
Εκτιμήσεις της χρήσης ξυλείας ως πηγής ενέργειας: 42% (2005), 43% (2010), 48% σήμερα, ενώ πιθανόν γίνεται 
ανεπαρκής καταγραφή της χρήσης αυτής·
5 IPBES, Φιλοξενούμενο ειδικό άρθρο με τίτλο «COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect 
Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics», των καθηγητών Josef Settele, 
Sandra Díaz και Eduardo Brondizio, και του Δρ. Peter Daszak, 27 Απριλίου 2020. 
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κατανάλωσης και οι εισαγωγές μας από τρίτες χώρες δεν συντελούν στην αποψίλωση ή 
την υποβάθμιση των δασών, ούτε στη μετατροπή ή την υποβάθμιση άλλων φυσικών 
οικοσυστημάτων σε άλλα μέρη του κόσμου·

1. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να εκπονήσει μια νέα δασική στρατηγική της 
ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να τηρεί πλήρως η δασική στρατηγική την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει την ανάγκη να αναγνωρίζει η δασική στρατηγική τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των δασών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, 
η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην 
επιδίωξη των στόχων της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, και της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων· 
υπενθυμίζει ότι διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ επηρεάζουν τα δάση και τη 
διαχείρισή τους· επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη για μια ολιστική και συνεπή 
δασική στρατηγική που θα ενισχύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και του 
δασικού τομέα στην ΕΕ και θα προάγει τα μακροπρόθεσμα κοινωνιακά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη των δασών, συμμορφούμενη πλήρως με τους στόχους της ΕΕ 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τονίζει την ανάγκη για σαφή ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων, με καθορισμό της προστασίας του κλίματος και της βιοποικιλότητας 
ως κεντρικών και διασυνδεδεμένων στόχων, σύμφωνα με τη νεα δασική στρατηγική της 
ΕΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη πρόληψης και διαχείρισης των φυσικών 
διαταραχών· τονίζει ότι η δασική στρατηγική θα πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα ως 
το 2030·

2. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, και τα αστικά 
δάση παρέχουν μια σημαντική θετική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και των συνεπειών της για την υγεία, και αναφέρεται στην ιδιαίτερα 
σημαντική λειτουργία τους για τον αστικό πληθυσμό ως περιοχή αναψυχής και φυσικοί 
χώροι· τονίζει ότι, εκτός από τα δάση σε αγροτικές περιοχές, πρέπει να αξιολογηθούν 
και τα αστικά δάση και η αλληλεπίδραση των δασών και των δέντρων με τις αστικές 
και προαστιακές περιοχές, καθώς και η κατανόηση του ρόλου τους για αυτές τις 
κοινότητες, ιδίως ενόψει των συνεχιζόμενων ξηρασιών·

3. επισημαίνει την ανάγκη για μια ολιστική και συνεπή δασική στρατηγική που θα 
ενισχύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και τη βιωσιμότητά τους καθώς και τον 
δασικό τομέα στην ΕΕ και θα προάγει τα μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη των δασών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
επείγει και αποτελεί προτεραιότητα η πρόληψη και η διαχείριση των φυσικών 
διαταραχών και των υπαρχόντων πιέσεων στα δάση καθώς και η αντιμετώπιση της 
αποδάσωσης·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα δασική στρατηγική θα πρέπει να χρησιμεύει ως κεντρικό μέσο 
πολιτικής στην ΕΕ για τον αποτελεσματικό συντονισμό των πολιτικών και των 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα δάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
θέσπισης στόχων για τη δασική κάλυψη με στόχο τη βιώσιμη αύξηση των σημερινών 
επιπέδων, με παράλληλη αποδοχή των στόχων για το 2030 σχετικά με τις 
προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δασών, και την αποκατάσταση 
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σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τις εκκλήσεις του 
Κοινοβουλίου6 για ανάσχεση της αποδάσωσης και βελτίωση της ποιότητας των 
υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων· θεωρεί ότι η δασική στρατηγική θα πρέπει 
να συμπεριλάβει κατάλληλα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων·

5. τονίζει ότι τα δάση αποτελούν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής επιφάνειας των περιοχών 
Natura 2000 (ήτοι 37,5 εκατομμύρια εκτάρια) και ότι το 23% όλων των δασών στην 
Ευρώπη βρίσκονται εντός αυτών των περιοχών, για τις οποίες τα δάση έχουν κρίσιμη 
σημασία7· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να τηρηθεί η 
δέσμευση της Επιτροπής να υιοθετήσει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής όσον αφορά 
τη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και, ειδικότερα, να δώσει 
προτεραιότητα στην αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές τόπους του 
δικτύου Natura 2000, και να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι για 
την προστασία των δασών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, μεταξύ άλλων μέσω 
της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει· επισημαίνει, εν προκειμένω, πέντε σημαντικές 
προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή τού προγράμματος Natura 2000 στα 
δάση:

(1) εξισορρόπηση μεταξύ διατήρησης της βιοποικιλότητας και παραγωγής 
ξυλείας,

(2) ενσωμάτωση της διατήρησης της φύσης καθώς και των αιτημάτων των 
επιτόπου ενδιαφερομένων,

(3) κλιματική αλλαγή,
(4) έλλειψη χρηματοδότησης, και
(5) συγκρούσεις με άλλες τομεακές πολιτικές·

ζητεί, επομένως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

(1) τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαφάνειας,
(2) την απόδοση μεγαλύτερου βάρους στην επιστήμη της διατήρησης της 

φύσης κατά την εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης και κατά την 
αντίδραση στην κλιματική αλλαγή,

(3) τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της πολιτικής,

(4) την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοδοτικής στρατηγικής,
(5) τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη χρήση 

γης και τη διατήρηση της φύσης·
(6) τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή τού 

προγράμματος Natura 2000 στα δάση και τον αντίκτυπό του στη 
βιοποικιλότητα, τη δασική διαχείριση και τις άλλες χρήσεις γης σε όλη 
την ΕΕ·

6. επισημαίνει ότι η διαφύλαξη και η βιώσιμη διαχείριση των δασών μας αποτελούν 
βασική παράμετρο κοινής ωφέλειας και δεν θα πρέπει να υπάγονται στη νομοθεσία περί 

6 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 15η σύνοδο της 
Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα - Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0015.
7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, «European Forest Ecosystems – State and Trends», 2016
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ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι τα δάση εγγυώνται τα κοινά οφέλη της αναψυχής, της 
υγείας και της εκπαίδευσης·

7. επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν όλες οι πτυχές του πολυλειτουργικού ρόλου 
των δασών: η προστατευτική λειτουργία του δάσους ως βιότοπου για αμέτρητα είδη 
ζώων και φυτών, η χρήσιμη λειτουργία του δάσους ως προμηθευτή ξυλείας και άλλων 
προϊόντων, και η προστατευτική λειτουργία του δάσους για τη χλωρίδα και την πανίδα· 
τονίζει ότι οι οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες του δάσους πρέπει 
να θεωρούνται ως σύνολο·

8. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να απλουστευθεί η πρόσβαση σε ενωσιακή 
στήριξη για τα δάση και να μειωθεί η σχετική γραφειοκρατία, λαμβανομένων υπόψη 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες γης, ακόμα και 
ορισμένοι δημόσιοι φορείς·

9. τονίζει ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τις ικανότητες απορρόφησης 
CO2 των διαφόρων ειδών δασών, και ότι σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα τα 
ανθεκτικά, υγιή δάση και τα δάση με βιοποικιλότητα απορροφούν περισσότερες 
εκπομπές CO2 από τα εντατικά καλλιεργούμενα δάση· ζητεί, συνεπώς, επιτακτικά, η 
νέα δασική στρατηγική να προάγει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τον ορισμό και τις αρχές της 
βιώσιμης διαχείρισης των δασών στα δάση τους8· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή 
αναπτύσσει έναν ορισμό σε επίπεδο ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, ο οποίος 
θα πρέπει να βασίζεται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας, έχοντας την προστασία 
της βιοποικιλότητας και των πολύτιμων συλλεκτών άνθρακα ως βασικά στοιχεία· 
υπογραμμίζει τα συνολικά οφέλη για το κλίμα που προέρχονται από τα δάση και την 
αλυσίδα αξίας των δασών, ειδικότερα τη βελτιωμένη δέσμευση CO2, την αποθήκευση 
άνθρακα και τη βιώσιμη υποκατάσταση πρώτων υλών και ενέργειας από ορυκτούς 
πόρους· αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών πρέπει να διασφαλίζει την 
προστασία της ευρωπαϊκής δασικής βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι η προστασία και 
η παραγωγή των δασών δεν έρχονται κατ’ ανάγκη σε αντίφαση, αλλά σε ορισμένες 
περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι συμβατές μεταξύ τους και να έχουν θετικό 
αποτέλεσμα όσον αφορά την προστασία του κλίματος·

10. τονίζει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχουν συμβιβασμοί μεταξύ της 
προστασίας του κλίματος και της προστασίας της βιοποικιλότητας στον κλάδο της 
βιοοικονομίας και ιδιαίτερα στη δασοκομία, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη 
μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η εν λόγω αντιστάθμιση δεν εξετάστηκε επαρκώς κατά τις πρόσφατες 
συζητήσεις πολιτικής· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάσουν μια 
συνεκτική προσέγγιση που θα συνδυάζει την προστασία της βιοποικιλότητας και την 
προστασία του κλίματος σε έναν ακμάζοντα δασικό τομέα και μια ευημερούσα 
βιοοικονομία·

11. επισημαίνει πως, παρά το ότι τα καλύτερα διατηρημένα δάση, από τα οποία δεν 
εξάγονται προϊόντα, είναι λίγα, θα πρέπει να λάβουν την προσοχή που αξίζουν, καθώς 
συνεισφέρουν στη γνώση, στην υγεία και στον οικοτουρισμό, τομείς που οφείλουμε να 
διασφαλίσουμε για τις μελλοντικές γενιές· τονίζει ότι το Natura 2000, ως το ευρωπαϊκό 

8 Όπως προβλέπεται στο ψήφισμα Forest Europe Η1 του Ελσίνκι, του 1993
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οικολογικό δίκτυο διατήρησης των οικοτόπων, θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην ευρωπαϊκή δασική στρατηγική· θεωρεί ότι το Natura 2000 θα πρέπει να 
αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της προστασίας και της διατήρησης 
των δασών·

12. υπογραμμίζει τη σημασία και τον ζωτικό ρόλο του τομέα των δασών και της ξυλείας 
για την προστασία του κλίματος· τονίζει ότι οι δασοκομικές επιχειρήσεις και οι πάροχοι 
δασικών υπηρεσιών, καθώς και οι τομείς των περαιτέρω σταδίων επεξεργασίας και 
μεταποίησης, παράγουν σημαντική οικονομική ισχύ, ιδίως για τις αγροτικές, δομικά 
αδύναμες περιοχές, μέσω της ζήτησης για άλλα αγαθά και υπηρεσίες από άλλους 
τομείς·

13. τονίζει την ανάγκη ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τη δασική διαχείριση και τον δασικό σχεδιασμό· εφιστά επίσης την προσοχή στη 
σημασία του καθορισμού ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, συνδεδεμένων με 
τους στόχους που έχουν προκαθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με σκοπό 
την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με τη διαχείριση και τη διατήρηση 
των δασών, και τον δασικό σχεδιασμό·

14. τονίζει ότι η μελλοντική δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει στην 
προστασία και την πρακτική της προδάσωσης, όπως επίσης στην αναδάσωση και τη 
δάσωση με είδη δέντρων κατάλληλα για τον εκάστοτε τόπο και το περιβάλλον· 
επισημαίνει ότι οι πρακτικές διαχείρισης που είναι κοντά στη φύση είναι οι πλέον 
κατάλληλες για την επίτευξη αυτών των στόχων·

15. τονίζει ότι, σύμφωνα με έρευνες9, τα υπεραιωνόβια δάση συνεχίζουν να συσσωρεύουν 
άνθρακα, αντίθετα με την άποψη ότι έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ή ακόμα και ότι 
αποτελούν πηγές CO2·

16. τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα υποκατάστασης δασικών προϊόντων δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει την απώλεια υπεραιωνόβιων και πρωτογενών δασών, τα οποία 
αναγνωρίζονται ως αναντικατάστατα10 και θα πρέπει να προστατεύονται με νομικά 
μέσα που παρέχουν κίνητρα και στοχεύουν στην πολυπλοκότητα, τη συνδεσιμότητα και 
την αντιπροσωπευτικότητά τους11·

17. ζητεί την αυστηρή προστασία των πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών της ΕΕ στο 
πλαίσιο της δασικής στρατηγικής της ΕΕ·

18. υπενθυμίζει ότι περίπου το 60% των δασών της ΕΕ ανήκουν σε ιδιώτες και ότι περίπου 
τα δύο τρίτα των ιδιοκτητών δασών κατέχουν λιγότερα από τρία εκτάρια δασικής 
έκτασης· τονίζει ότι όλα τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη αυτό το 
γεγονός και, για τούτο, θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και 
να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη από τους μικρούς ιδιοκτήτες δασών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τον διοικητικό φόρτο και την 

9 S. Luyssaert et al., 2008: ‘Old-growth forests as global carbon sinks’. Περιοδικό Nature
10 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)·
11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 15η σύνοδο της 
Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0015, το ακριβές κείμενο της παραγράφου 52·
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ιδιοκτησιακή δομή των δασών ως περιοριστικούς παράγοντες για την αποδοχή 
ορισμένων μέτρων12·

19. επαναλαμβάνει ότι η συντήρηση οικοσυστημάτων με υψηλά αποθέματα άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων των δασών, αποτελεί επιλογή ανταπόκρισης με άμεσο 
αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος, σε αντίθεση με τη δάσωση, την αναδάσωση και 
την αποκατάσταση, που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φέρουν 
αποτελέσματα13· ζητεί, οι ενέργειες πολιτικής εντός της ΕΕ να καθοδηγούνται από αυτή 
την αρχή·

20. τονίζει ότι η συνεχιζόμενη μείωση της βιοποικιλότητας είχε αρνητικές συνέπειες στην 
παροχή πολλών υπηρεσιών οικοσυστήματος κατά τις τελευταίες δεκαετίες· επισημαίνει 
ότι αυτές οι μειώσεις σημειώθηκαν λόγω, μεταξύ άλλων, των πρακτικών εντατικής 
γεωργίας και δασοκομίας· υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη μείωση στη ρύθμιση των 
υπηρεσιών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής14·

21. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει την ικανότητα ανάπτυξης των δασών 
και αυξάνει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της ξηρασίας, των πλημμυρών και των 
πυρκαγιών, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμφάνιση νέων παρασίτων και ασθενειών που 
πλήττουν τα δάση· επισημαίνει ότι τα ανέπαφα οικοσυστήματα έχουν μεγαλύτερη 
ικανότητα να ξεπερνούν τους περιβαλλοντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο κλίμα, σε σύγκριση με τα υποβαθμισμένα 
οικοσυστήματα, καθώς έχουν εγγενείς ιδιότητες που τους επιτρέπουν να μεγιστοποιούν 
την προσαρμοστικότητά τους·

22. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι για τα δάση άνω των 10 εκταρίων υπάρχουν 
σχέδια διαχείρισης δασών που μεριμνούν για την αποθήκευση του άνθρακα και την 
προστασία της βιοποικιλότητας, τα οποία συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τους 
στόχους του Natura 2000·

23. υπενθυμίζει την επιστολή πάνω από 700 επιστημόνων που ζητούν μια επιστημονικά 
ορθή αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία, πιο 
συγκεκριμένα, θα αποκλείει ορισμένους τύπους βιομάζας ξύλου από τον υπολογισμό 
των ποσοστών για την επίτευξη του στόχου και από την επιλεξιμότητα για λήψη 
ενίσχυσης·

24. υπογραμμίζει ότι οι μεγάλης κλίμακας εντατικές φυτείες παραγωγής βιοενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μονοκαλλιεργειών, και ειδικά αυτές που αντικαθιστούν τα 
φυσικά δάση και τη γεωργική γη που αποτελεί πόρο διαβίωσης, έχουν αρνητικές 

12 Έκθεση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, «Πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της δασικής 
στρατηγικής της ΕΕ “Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα» 
(COM(2018)0811), σ. 3·
13 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2019: ‘Climate Change and Land Report-Summary for 
Policymakers’.
14 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2018): 
Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe 
and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. M. 
Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. 
Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann and 
M. Christie (eds.). Γραμματεία IPBES, Βόννη, Γερμανία.
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συνέπειες στη βιοποικιλότητα·

25. επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δάση στην υποκατάσταση 
υλικών ορυκτής προέλευσης με προϊόντα βιολογικής προέλευσης· πιστεύει ότι η νέα 
δασική στρατηγική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημασία του ρόλου που 
διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά δάση και η κυκλική βιώσιμη βιοοικονομία της ΕΕ για 
την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, και ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για τον σκοπό αυτόν· τονίζει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό των αποτελεσμάτων υποκατάστασης· τονίζει, ωστόσο, 
ότι τα μέτρα της νέας δασικής στρατηγικής όσον αφορά τη βιοοικονομία και τη χρήση 
βιομάζας ξύλου θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον καθοριστικό ρόλο τους 
στην αποθήκευση άνθρακα, την προστασία της βιοποικιλότητας και την παροχή άλλων 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και τις επιπτώσεις στη διατήρηση των δασικών 
οικοσυστημάτων και στη δέσμευση CO2·

26. επισημαίνει ότι στην έκθεση της Επιτροπής με θέμα «Πρόοδος όσον αφορά την 
εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ» σημειώνεται ότι, «παρά τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
παραμένει μείζων πρόκληση»15 και ότι «οι εκθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των 
δασικών οικοτόπων και ειδών δεν καταδεικνύουν προς το παρόν βελτίωση»· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει ως βασικό στοιχείο στη νέα δασική στρατηγική την 
προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας·

27. επισημαίνει με ανησυχία ότι το 15% των δασικών οικοτόπων και το 26% των δασικών 
ειδών βρέθηκαν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης το 201516· υπενθυμίζει τον 
στόχο 3β της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα που επιδιώκει μια μετρήσιμη 
βελτίωση στην κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που εξαρτώνται ή 
επηρεάζονται από τη δασοκομία, και στην παροχή συναφών υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη ενδιάμεση αναθεώρηση 
της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην 
επίτευξη του στόχου17·

28. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί γενικά η κατανάλωση της ΕΕ και ειδικότερα η 
κατανάλωση ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο, με την προώθηση μιας 
περισσότερο κυκλικής οικονομίας και της πλέον αποδοτικής χρήσης του ξύλου, που 
επιτρέπει τον εγκλωβισμό άνθρακα μακροπρόθεσμα και ελαχιστοποιεί την παραγωγή 
αποβλήτων·

29. θεωρεί ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην ανατροπή της 
τάσης συνεχώς αυξανόμενης παράβλεψης των αυτοχθόνων ειδών υπέρ ταχέως 
αναπτυσσόμενων ξενικών ειδών, όπως του ευκαλύπτου·

15 Έκθεση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, «Πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της δασικής 
στρατηγικής της ΕΕ “Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα» 
(COM(2018)0811), σ. 3·
16 Ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 27 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Η 
δυναμική των δασών στην Ευρώπη και οι οικολογικές τους συνέπειες». Τελευταία τροποποίηση της 10ης 
Δεκεμβρίου 2019.
17 Έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα έως το 2020» (COM(2015)0478). 
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30. υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης για τους ειδικούς στον τομέα της δασοκομίας στη χρήση νέων 
τεχνολογιών και την προσαρμογή τους στη συνεχή αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, και 
θεωρεί σημαντικό να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών σε αυτή τη 
διαδικασία και να ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές προστασίας των 
δασών και προώθησης της βιοποικιλότητας·

31. ζητεί, η νέα δασική στρατηγική να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι οι πρακτικές 
διαχείρισης των δασών δεν επιφέρουν με κανέναν τρόπο κατακερματισμό των δασικών 
οικοσυστημάτων σε μικρότερα τμήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρωτογενή δάση, 
καθώς πολλά είδη, μεταξύ των οποίων και μεγαλύτερα θηλαστικά, βασίζονται σε 
διασυνδεδεμένους, παρθένους δασικούς οικοτόπους για την επιβίωσή τους· ζητεί να 
δοθεί στο πλαίσιο της δασικής στρατηγικής προτεραιότητα στην επανασύνδεση των 
ήδη κατακερματισμένων δασών μέσω της αποκατάστασης δασικών διαδρόμων 
κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα·

32. θεωρεί ότι η ενημέρωση για τους δασικούς πόρους και την κατάσταση των δασών είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τα 
δάση είναι όσον το δυνατόν πιο επωφελείς από κοινωνικοοικονομική και οικολογική 
άποψη, σε όλα τα επίπεδα·

33. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περιοχής των Καρπαθίων και σημειώνει ότι η 
προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση των Καρπαθίων θα συμβάλει στην υποστήριξη μιας 
περιοχής που διαθέτει αναντικατάστατες φυσικές αξίες στην ηπειρωτική Ευρώπη·

34. επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα σε ενωσιακό 
επίπεδο18, η ενέργεια αντιπροσωπεύει το 48% της συνολικής χρήσης της ξυλώδους 
βιομάζας· επαναλαμβάνει ότι, παράλληλα με τη φυσική παγίδευση άνθρακα και την 
προστασία της βιοποικιλότητας επιτόπου, προκειμένου να υπάρχει συνοχή με τους 
στόχους μας για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα, η υλοτομημένη ξυλεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται περισσότερο ως πρώτη ύλη·

35. επισημαίνει την αξία και τις δυνατότητες νέων και παραδοσιακών εκτεταμένων 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων για τη γεωργική παραγωγή, τη διαφοροποίηση, 
ακόμα και για τον σκοπό της βιοικονομίας, τη δέσμευση του άνθρακα, την πρόληψη 
της απερήμωσης και τη δυνατότητα μείωσης της πίεσης που υφίστανται τα δασικά 
οικοσυστήματα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κανόνες των μεταρρυθμίσεων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχουν οδηγήσει συστηματικά στην υποβάθμιση των 
συστημάτων αγροδασοπονίας και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν εμποδίσει την 
αποκατάσταση, την αναγέννηση και την αναζωογόνησή τους· επισημαίνει με ανησυχία 
τον υφιστάμενο μεγάλης κλίμακας μαρασμό του εμβληματικού μεσογειακού 
συστήματος αγροδασοπονίας υψηλής φυσικής αξίας και ζητεί επειγόντως αλλαγή των 
κανόνων προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγέννηση και αποκατάσταση των 
υφιστάμενων συστημάτων αγροδασοπονίας και η καθιέρωση νέων·

36. σημειώνει ότι, από τη θέσπιση της δασικής στρατηγικής το 2013, έχει πραγματοποιηθεί 

18 Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2018: ‘Biomass production, supply, uses and flows in the 
European Union’.
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μεγάλη πρόοδος στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας· τονίζει τη σημασία της 
ενθάρρυνσης περαιτέρω έρευνας στους τομείς, μεταξύ άλλων , των δασικών 
οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης υποκατάστασης πρώτων υλών και 
μορφών ενέργειας που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, της αποθήκευσης άνθρακα, 
των προϊόντων με βάση το ξύλο, και των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των δασών 
στη δασοκομία και τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· πιστεύει δε ότι τα ενωσιακά 
κονδύλια για την έρευνα θα πρέπει να προσανατολιστούν περαιτέρω προς την 
κατεύθυνση αυτή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν επίσης 
έρευνες και να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν δεδομένα σχετικά με καινοτόμες 
μεθόδους προστασίας και ανάπτυξης ανθεκτικότητας των δασών, όπως η εισαγωγή 
ανθεκτικών ειδών· τονίζει ότι η ενίσχυση της έρευνας και της χρηματοδότησης θα 
συμβάλει θετικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση των δασικών 
οικοσυστημάτων και στην τόνωση της βιοποικιλότητας, στη βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση και στην απασχόληση, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

37. ζητεί να εφαρμοστεί ένα συντονισμένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπισμού της ξυλείας, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων 
εργαλείων για την ανάλυση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας της ξυλείας σε όλα 
τα στάδια μετατροπής και ενσωμάτωσής της, με σχετική κρατική και εμπορική τήρηση 
αρχείων, υποβολή στοιχείων, έκδοση αδειών, συστήματα καταχώρισης συμβάσεων·

38. τονίζει ότι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακός αρχών είναι σημαντικός για την 
εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δασών, καθώς θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στην ανάπτυξη 
δασικών προϊόντων απορρόφησης άνθρακα μεγάλου κύκλου ζωής και στην προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος των ΜΜΕ στον τομέα της δασοκομίας·

39. ζητεί τη συνεχή χρηματοδότηση της έρευνας για τα εδάφη και τον ρόλο τους ως προς 
την ανθεκτικότητα των δασών στην αλλαγή του κλίματος και την προσαρμογή τους σε 
αυτή, την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και ως προς την 
παροχή λοιπών υπηρεσιών οικοσυστημάτων·

40. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι ενδημικοί γενετικοί πόροι και να 
επιλεγούν τα στοιχεία της υπάρχουσας δεξαμενής γονιδίων που είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες καλλιέργειας που αναμένεται να επικρατούν στο 
μέλλον·

41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν οικονομικά μέσα και 
μηχανισμούς πολιτικής που θα επιτρέψουν σε περισσότερα δάση να αναπτυχθούν στο 
μέγιστο των οικολογικών δυνατοτήτων τους και να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα·

42. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σε σχέση με τις δασικές 
πολιτικές της ΕΕ·

43. προτείνει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες υποβολής εκθέσεων και λογιστικής 
καταγραφής του κανονισμού LULUCF για να ενθαρρυνθεί η επιλογή μη παρέμβασης 
στη λογιστική κατηγορία της διαχειριζόμενης δασικής έκτασης σε περιοχές με 
υπεραιωνόβια δάση, για παράδειγμα με την εξαίρεση αντίστοιχων διαγραφών από τους 
περιορισμούς που θέτει ο κανονισμός·
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44. τονίζει τη σημασία άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα δάση, ειδικότερα της 
συγκομιδής άλλων δασικών προϊόντων εκτός του ξύλου, όπως μανιταριών και 
κόκκινων φρούτων, καθώς και της βόσκησης και της μελισσοκομίας·

45. θεωρεί ότι οι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές σε καθεστώς μη παρεμβατικής 
διαχείρισης θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με βάση τον ήπιο φυσικό τουρισμό και την 
παροχή μη παραγωγικών υπηρεσιών οικοσυστήματος·

46. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την αρχή του μη βλάπτειν, που καθορίζεται στην 
ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640), και να αναθεωρήσει όλη 
τη σχετική νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα σε 
σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα, τις διάφορες δεξαμενές άνθρακα και την 
πραγματική αξία τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του καίριου ρόλου της βιοποικιλότητάς τους για τη 
συγκεκριμένη προσαρμογή·

47. υπενθυμίζει την ανάγκη να προστατεύονται τα δάση από τις αυξανόμενες απειλές και 
να συνδυάζονται αρμονικά οι παραγωγικές και προστατευτικές λειτουργίες τους, 
λαμβανομένου υπόψη ότι τα δάση αναμένεται να πλήττονται πιο συχνά και πιο σοβαρά 
από ξηρασία, πυρκαγιές, θύελλες και επιβλαβείς οργανισμούς ως αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής·

48. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας και την ανθεκτικότητα των 
δασών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η νέα δασική στρατηγική θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα ποικιλόμορφα δάση, που αντικατοπτρίζουν τη φυσική 
σύνθεση της περιοχής, είναι γενικά πιο ανθεκτικά από τα δάση μονοκαλλιέργειας· 
επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν πλήρως οι ενωσιακοί 
μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών πιέσεων που ασκούνται στα 
δάση· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος19, οι 
βασικές αιτίες πίεσης στα δάση της ΕΕ είναι η αυξημένη χρήση της γης, η επέκταση 
των αστικών περιοχών και η κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι τα οικοσυστήματα αυτά 
είναι διαρκώς περισσότερο ευπαθή σε φυσικές διαταραχές, όπως καταιγίδες, πυρκαγιές, 
ξηρασίες, χωροκατακτητικά είδη, επιβλαβείς οργανισμούς, προσβολές από έντομα και 
νόσους, με αποτέλεσμα να καθίστανται περισσότερο τρωτά απέναντι στην κλιματική 
αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

49. επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σημαντική επίπτωση όχι μόνο στην 
ανθρώπινη υγεία, αλλά και στο περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση και στη βιοποικιλότητά τους, στο 
επικείμενο σχέδιο δράσης της για μηδενική ρύπανση·

50. επικροτεί την έναρξη εφαρμογής, τον Φεβρουάριο το 2020, του συστήματος 
πληροφοριών για τα δάση (FISE)το οποίο παρέχει μια ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων 
στον τομέα των δασών· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή 
δεδομένων και στην προσπάθεια για ένα εναρμονισμένο πλαίσιο δεδομένων σχετικά με 

19 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, «Forest dynamics in Europe and their ecological consequences», 27 
Νοεμβρίου 2019.
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την κατάσταση των δασών στην Ευρώπη· ζητεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο του 
FISE και στα πέντε θέματα προτεραιότητας: βασικά δεδομένα για τα δάση, 
βιοοικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, μετριασμός κλιματικής αλλαγής, και υγεία και 
ανθεκτικότητα των δασών·

51. τονίζει ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους της 
την επίτευξη σημαντικής αύξησης στην αναλογία δασικών ειδών και οικοτόπων σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης· ζητεί να συμπεριλάβει η στρατηγική φιλόδοξα 
μέτρα για τον σκοπό αυτόν·

52. αναγνωρίζει ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη την υψηλή 
οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική αξία των δασών· επισημαίνει ότι οι διάφορες 
οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δάση μπορούν να έχουν ποικίλες 
αρνητικές συνέπειες στα δασικά οικοσυστήματα· τονίζει ότι η νέα δασική στρατηγική 
της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει μόνο οικονομικές δραστηριότητες που σέβονται τη 
βιωσιμότητα των δασικών οικοσυστημάτων·

53. συνιστά ένθερμα τον περιορισμό της αποψιλωτικής μεθόδου υλοτόμησης και 
υποστηρίζει την αύξηση της χρήσης της συνεχούς ανάπτυξης· αναγνωρίζει ότι η 
αποψίλωση ενός δάσους απελευθερώνει το μεγαλύτερο μέρος του υπολειμματικού 
αποθέματος άνθρακα από το έδαφος της περιοχής στην ατμόσφαιρα· τονίζει την ανάγκη 
να προωθηθούν εναλλακτικές και λιγότερο παρεμβατικές μέθοδοι υλοτομίας·

54. επικροτεί το γεγονός ότι, όπως ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 
νέα δασική στρατηγική θα έχει ως βασικούς στόχους της την αποτελεσματική δάσωση, 
τη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών· επισημαίνει ότι το δυναμικό 
δέσμευσης άνθρακα των δασικών οικοσυστημάτων συνεχίζει να αυξάνεται ανάλογα με 
την ωριμότητα του δασικού οικοσυστήματος και ότι τα φυσικά δάση προσφέρουν 
σημαντικά οφέλη· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία και 
αποκατάσταση των υφιστάμενων δασών, ιδίως των υπεραιωνόβιων δασών·

55. τονίζει ότι είναι ανάγκη να δραστηριοποιηθεί περισσότερο η ΕΕ για να τεθεί τέρμα στις 
πρακτικές αποψίλωσης και παράνομης υλοτομίας· επισημαίνει ότι, παρά τον κανονισμό 
της ΕΕ για την ξυλεία, η παράνομη υλοτομία συνεχίζεται σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για τα 
ζητήματα αυτά μέσω στενής παρακολούθησης και επιβολής της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να κινεί αμέσως διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν συμβαίνουν παραβιάσεις, καθώς και να παρακολουθεί τις υποθέσεις 
παράνομης υλοτομίας μέσω οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει, χωρίς καθυστέρηση, τον έλεγχο καταλληλότητας των κανόνων της ΕΕ 
για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας·

56. υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα δάση της ΕΕ τελούν υπό διαχείριση20, 
συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας των υπεραιωνόβιων δασών· τονίζει ότι μια 
δασική στρατηγική της ΕΕ με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό είναι απαραίτητη για τη 
αύξηση της αναλογίας αιωνόβιων δασών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 

20 Naudts, K., Chen, Y., et al., 'Europe’s forest management did not mitigate climate warming'. Περιοδικό 
Science, 5 Φεβρουαρίου 2016: Τόμος 351, Τεύχος 6273, σ. 597-600
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μακροπρόθεσμη δασική στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση της αναλογίας των 
υπεραιωνόβιων δασών·

57. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης νομοθετικού πλαισίου 
σχετικά με ένα σύστημα πιστοποίησης της ΕΕ για την τοπικά παραγόμενη ξυλεία, το 
οποίο θα βασίζεται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας·

58. επισημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην απορρόφηση των κονδυλίων 
αγροτικής ανάπτυξης από τα κράτη μέλη, ειδικά στα προγράμματα που σχετίζονται με 
τη βελτίωση της δασικής βιοποικιλότητας· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα 
διαθέσιμα μέτρα στήριξης για τη διατήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας· 
επισημαίνει επίσης τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών πόρων για την υλοποίηση 
της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ·

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

60. εκφράζει την ανησυχία του για την απώλεια βιοποικιλότητας που παρατηρείται στην 
Ένωση, η οποία θα πρέπει να ανασχεθεί μέσω της ευρωπαϊκής δασικής στρατηγικής· 
υπενθυμίζει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα της Ένωσης· 
επισημαίνει ότι η στρατηγική θα πρέπει να προστατεύσει τα εναπομείναντα ώριμα δάση 
στην Ένωση, λόγω της σημασίας τους ως αποθεμάτων βιοποικιλότητας και 
προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των δασών· τονίζει ότι η στρατηγική θα 
πρέπει να προωθεί μια δασοκομία με μηδενικό αντίκτυπο στο έδαφος και στο τοπίο·

61. επισημαίνει ότι, παρά τη δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τα 
δάση, τα διαθέσιμα δεδομένα για τα δάση της ΕΕ, και συγκεκριμένα για την οικολογική 
τους κατάσταση, είναι ελλιπή και δύσκολο να συγκεντρωθούν, και δεν υποστηρίζονται 
από τεχνολογίες τηλεπισκόπησης· ζητεί να γίνουν σημαντικές επενδύσεις από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη μελλοντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 
πληροφοριών για τα δάση και την εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος 
τηλεπισκόπησης·

62. σημειώνει ότι η ολοκλήρωση ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών για τα δάση 
της ΕΕ αποτελεί μακροχρόνιο εγχείρημα, που δεν έχει ακόμα πλήρως επιτευχθεί· 
τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά όσον αφορά τα 
δεδομένα, πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες μεταξύ των αρχών και των σχετικών 
οργανισμών, που να υπερβαίνουν τους καθορισμένους περιορισμούς των σχεδίων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στοιχείων, εναρμονισμένες μεθοδολογίες 
και υποστήριξη των χρηματοδοτικών πόρων και των πόρων σε επίπεδο ικανοτήτων·

63. τονίζει ότι η νέα δασική στρατηγική θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη της 



AD\1207849EL.docx 19/25 PE646.939v02-00

EL

κυκλικής βιοοικονομίας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και κρατών μελών, και να 
αναγνωρίζει ότι οι αξιακές αλυσίδες των δασών είναι καθοριστικές για την επίτευξη 
αυτής της ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει μια διεύρυνση 
της κυκλικής βιοοικονομίας, με περαιτέρω ενοποίηση των αλυσίδων αξίας των δασών 
και άλλων τομέων και αλυσίδων αξίας που πρέπει να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

64. σημειώνει ότι, σε ποσοστό περίπου 90%, τα κονδύλια της Ένωσης για τα δάση 
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)· 
ανησυχεί για τις περικοπές που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ· καλεί 
τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων να αποφύγουν, αν είναι δυνατόν, οποιεσδήποτε 
περικοπές στη στήριξη του δασικού τομέα, ώστε να τηρηθούν οι στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

65. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ δεσμευτικούς 
στόχους για την προστασία και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, 
ιδίως των πρωτογενών ευρωπαϊκών δασών, έτσι ώστε να αυξηθεί η διεθνής αξιοπιστία 
της ΕΕ στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων στόχων, και συνιστά να υποστηριχθούν τα 
κράτη μέλη κατά τη διαδικασία προστασίας των πρωτογενών ευρωπαϊκών δασών·

66. υπογραμμίζει τον ρόλο των δασών στην αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι των 
αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι χρειάζονται 
συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις στις στρατηγικές και τα σχέδια 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων συνέργειες μεταξύ δράσεων 
μετριασμού και δράσεων προσαρμογής·

67. καλεί την Επιτροπή να περιλάβει το ζήτημα της ανάπτυξης των αστικών δασών στην 
ευρωπαϊκή δασική στρατηγική· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την ενσωμάτωση πολλών 
ευρωπαϊκών πόλεων στο παγκόσμιο πρόγραμμα δασικών πόλεων, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων σε θέματα προώθησης της αστικής δασοκομίας·

68. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένα μέρη της Ένωσης, 
παρατηρείται μη εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη 
δασοκομία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την 
ισχύουσα νομοθεσία και να ενισχύσουν την εφαρμογή της βιώσιμης και ενεργού 
διαχείρισης των δασών·

69. σημειώνει ότι η εφαρμογή των προσαρμοσμένων σχεδίων διαχείρισης των δασών 
πραγματοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών και απαιτεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ 
δασικών και περιβαλλοντικών αρχών, ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων και ιδιοκτητών 
δασών·

70. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής θα δώσουν κίνητρα στους διαχειριστές δασών να 
διατηρούν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται τα δάση με βιώσιμο τρόπο·

71. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ανάπτυξης και παρουσίασης σχεδίων για την 
αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών, τα οποία θα διαθέτουν συγκεκριμένους 
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ανθρώπινους, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους για τον εν λόγω σκοπό·

72. ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αειφορίας στις εμπορικές συμφωνίες οι 
εισαγωγές ξυλείας και να επιβάλλονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων·

73. σημειώνει ότι τα δάση με πολλά είδη διαφόρων ηλικιών, των οποίων η διαχείριση 
γίνεται σύμφωνα με κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας, είναι πιο ανθεκτικά στις 
κλιματικές επιπτώσεις όπως οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και τα έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα, και αποτελούν, συνεπώς, σημαντική επένδυση για το μέλλον, όχι μόνο για 
τις κοινότητες και τη φύση, αλλά και για τις δασικές οικονομίες· επιμένει ότι οι 
μονοκαλλιέργειες, που είναι λιγότερο ανθεκτικές στα παράσιτα και τις ασθένειες, 
καθώς και στην ξηρασία, τους ανέμους, τις καταιγίδες και τις πυρκαγιές, δεν θα πρέπει 
να υποστηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ·

74. τονίζει ότι μόνο εάν συμπεριλάβει ολόκληρες τις αξιακές αλυσίδες των δασών θα 
μπορέσει η νέα δασική στρατηγική να αποφέρει αποτελέσματα· σημειώνει ότι οι 
αλυσίδες αξίας των δασών διαδραματίζουν σήμερα καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 
οικονομία και θα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πράσινης 
ανάπτυξης μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει ότι η νέα δασική 
στρατηγική πρέπει να υποστηρίζει ανταγωνιστικές και βιώσιμες αξιακές αλυσίδες των 
δασών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

75. τονίζει ότι τα δάση επιτελούν θεραπευτική λειτουργία, με άμεσες θετικές συνέπειες 
στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών· τονίζει ότι τα δάση 
συμβάλλουν επίσης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων παρέχοντας εισόδημα στις πλέον ερημωμένες περιοχές της 
Ένωσης χάρη στον οικοτουρισμό, έναν τομέα της τουριστικής βιομηχανίας με μεγάλη 
ζήτηση·

76. επαναλαμβάνει το αίτημά του21 για συνεκτικές πολιτικές σε σχέση με τα δάση, που να 
καταπολεμούν την απώλεια της βιοποικιλότητας και τον αντίκτυπο της κλιματικής 
αλλαγής, και να ενισχύουν τις φυσικές καταβόθρες στην ΕΕ, προστατεύοντας, 
διατηρώντας και προάγοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα·

77. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης, στη νέα δασική στρατηγική της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με βάση την εφαρμογή 
βιώσιμης διαχείρισης των δασών· επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση των επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, θα πρέπει, στα περιβαλλοντικά 
και κλιματικά μέτρα που ενισχύουν τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών με ένα ειδικό 
χρηματοδοτικό μέσο για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, και στο 
πλαίσιο της δημιουργίας αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, η χρηματοδοτική στήριξη να 
είναι το αποτέλεσμα ενός αυστηρού συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων, εθνικής 
χρηματοδότησης και χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει και να χρηματοδοτήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δάσωσης και 
αναδάσωσης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα 

21 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 15η σύνοδο της 
Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα - Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0015.
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πλοήγησης (GNSS), το οποίο θα αποσκοπεί στην αύξηση των δασικών εκτάσεων, στην 
ανάσχεση της υποβάθμισης του εδάφους, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 
αστικές περιοχές, και στην εξασφάλιση της διατήρησης της σύνθεσης των φυσικών 
ειδών στα δάση·

78. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η τρέχουσα χρήση των σχεδίων διαχείρισης των δασών 
έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των σχεδίων διαχείρισης των δασών, μεταξύ άλλων 
μέσω της δημιουργίας κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την κατάρτιση και την 
εφαρμογή τους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη χρήση των σχεδίων δασικής 
διαχείρισης και να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή τους, τηρώντας παράλληλα τις 
αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας· τονίζει ότι χρειάζεται μια 
πλατφόρμα προκειμένου να βρεθούν κατάλληλες λύσεις για τις πολλές προκλήσεις που 
σχετίζονται με τα δάση και τη διαχείρισή τους σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι τα μοντέλα 
διαχείρισης των δασών πρέπει να ικανοποιούν το κριτήριο της περιβαλλοντικής, 
κοινωνιακής και οικονομικής βιωσιμότητας, η οποία ορίζεται ως η διαχείριση και 
χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τέτοιο τρόπο και με τόση ένταση 
ώστε να διατηρούν τη βιοποικιλότητα, παραγωγικότητα, ικανότητα αναγέννησης, 
ζωτικότητα και τις δυνατότητές τους, τώρα και στο μέλλον, και την οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική λειτουργία τους σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, 
και να μη βλάπτουν άλλα οικοσυστήματα22· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
κοινό και επαρκώς λεπτομερή ορισμό της δασοκομίας «κοντά στη φύση», βασιζόμενη 
στις συνεχείς εμπειρίες ενσωμάτωσης ζητημάτων που αφορούν τη βιοποικιλότητα στη 
διαχείριση των δασών·

79. τονίζει ότι οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν συχνό φαινόμενο και είναι τόσο αιτία όσο 
και συνέπεια της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι οι θύελλες, οι δασικές πυρκαγιές 
και οι επιβλαβείς οργανισμοί μπορούν να μειωθούν με τη χρήση βελτιωμένων και πιο 
ενεργών τεχνικών διαχείρισης των δασών και δασοπονίας μέσω, παραδείγματος χάριν, 
βόσκησης και αγροδασικών πρακτικών, οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής·

80. υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική διατήρηση και αυστηρή προστασία των 
πρωτογενών και αιωνόβιων δασών, δεδομένου ότι διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά· 
επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενωσιακός ορισμός των αιωνόβιων δασών, και καλεί την 
Επιτροπή να εισαγάγει ορισμό στη μελλοντική δασική στρατηγική της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δασών και την ανάγκη για 
αποτελεσματική διατήρηση, ιδίως των πρωτογενών και των αιωνόβιων δασών· 
επισημαίνει με ανησυχία ότι τα δεδομένα για τα πρωτογενή δάση παραμένουν ελλιπή, 
όμως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μόνο το 46% των χαρτογραφημένων 
πρωτογενών δασών στην Ευρώπη έχουν το υψηλότερο καθεστώς προστασίας, το 24% 
έχουν καθεστώς εθνικού πάρκου και το 11% παραμένουν χωρίς προστασία23· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση έναν ολοκληρωμένο ορισμό των 
πρωτογενών δασών και να εργαστεί για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά 

22 Ψήφισμα αριθ. Η1, General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, της δευτερης 
διϋπουργικής διάσκεψης για την προστασία των δασών, Ελσίνκι 1993
23 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., ‘Where are Europe’s last primary forests?’. Diversity and Distributions, 
πρώτη δημοσίευση 24 Μαΐου 2018: Τόμος 24, τεύχος 10, Οκτώβριος 2018, σ. 1426-1439, εικόνα 3.
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με τα πρωτογενή δάση·

81. υπογραμμίζει τη σημασία των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στις κοινές 
προσπάθειες για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ· ζητεί να μην 
υπάρχει καμία ανοχή σε τυχόν επιθέσεις εναντίον τους ή παρενόχλησή τους·

82. θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν τα βήματα που έχουν καθυστερήσει, για τη θέσπιση μιας 
προσέγγισης στην πρόληψη των καταστροφών στην ΕΕ, για την οποία θα πρέπει να 
διατεθούν κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

83. θεωρεί ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο για τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν κατάρτιση που δίνει 
έμφαση στα δάση, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής υποτροφιών και της διοργάνωσης προγραμμάτων ακαδημαϊκών ανταλλαγών·

84. υπενθυμίζει την υποστήριξή του σε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, βασισμένο στην 
υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, το οποίο θα ρυθμίζει την πρόσβαση στην ενωσιακή 
αγορά περιορίζοντάς την μόνο στα προϊόντα και τα εμπορεύματα που δεν συμβάλλουν 
στην αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών, ούτε στη μετατροπή ή την υποβάθμιση 
άλλων φυσικών οικοσυστημάτων· πιστεύει ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, ακόμα και στους 
δημοσιονομικούς παράγοντες, τόσο ανάντη όσο και κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού, 
και θα πρέπει επίσης να αποτρέπει τις παραβιάσεις συναφών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει αυτήν την πρόταση χωρίς καθυστέρηση·

85. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς των επαγγελματιών 
σχετικά με την οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
και ιδίως το ζήτημα της κατηγοριοποίησης όλων των τύπων βιομάζας ως ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων σε σχέση με το υψηλό επίπεδο εισαγωγών 
συσσωματωμάτων ξύλου (wood pellets) στην ΕΕ και τους δυνητικούς κινδύνους που 
προκαλούν αυτές οι εισαγωγές για τα δάση σε τρίτες χώρες, και να συνεχίσει να 
προωθεί άλλες βιώσιμες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας·

86. τονίζει ότι τα προγράμματα δενδροφύτευσης πρέπει να είναι συμπληρωματικά της 
αποκατάστασης των φυσικών δασών, καθώς το λάθος δέντρο στο λάθος μέρος μπορεί 
να επιδεινώσει τις δασικές πυρκαγιές και να ελευθερώσει εν τέλει περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα· σημειώνει ότι τα προγράμματα 
αποκατάστασης πρέπει να αυξάνουν το δυναμικό δέσμευσης άνθρακα των δασών 
προκειμένου να εκπληρώνουν τις παγκόσμιες δεσμεύσεις για το κλίμα·

87. θεωρεί ότι ένα σύστημα παρακολούθησης των επιδημικών εξάρσεων επιβλαβών 
οργανισμών στην ΕΕ μπορεί να είναι απαραίτητο για να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα 
σχετικά με την κατάσταση των δασών και τον αντίκτυπό τους στη δασική 
βιοποικιλότητα, δεδομένου του αναμενόμενου αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής 
στην κατανομή των επιβλαβών οργανισμών·

88. θεωρεί ότι θα πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση για την πρόληψη της εισαγωγής, 
μέσω του διεθνούς εμπορίου, νέων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών και των 
αντίστοιχων φορέων τους·
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89. πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη 
και τις δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί αυτά να έχουν στα δάση, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει νέα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσει τις 
πληττόμενες περιοχές να αντιμετωπίσουν τα χωροκατακτητικά είδη, ιδίως τα ανθεκτικά 
και νέα ξενικά είδη·

90. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα ασθενειών όπως ο 
μαρασμός των δρυών, οι οποίες πλήττουν δέντρα ο πληθυσμός των οποίων μειώνεται 
ανά τον κόσμο λόγω επιβλαβών οργανισμών, ασθενειών και λόγω της κλιματικής 
αλλαγής· εφιστά την προσοχή στον μαρασμό των δρυών, που καταστρέφει φυτείες 
φελλοφόρου βελανιδιάς στην Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ισπανία και πλήττει 
επίσης ζώνες ειδικής προστασίας και αποθέματα της βιόσφαιρας· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα έπρεπε να έχει συμπεριλάβει στη στρατηγική αποτελεσματικά μέτρα και 
ειδικούς πόρους για την αντιμετώπιση των ασθενειών των δέντρων.
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