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 EL 

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 τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της: 

1. κρίνει σκόπιμο να συμπεριληφθούν στη στρατηγική κίνητρα για τη διατήρηση και τη 

διαχείριση των δασών και εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική, έχοντας υπόψη ότι -σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας- είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη και συνεκτική κοινή 

στρατηγική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών καταστροφών· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο πληρωμών για περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες ως κινήτρων για τη διαχείριση των δασών· επισημαίνει ότι η βιώσιμη 

διαχείριση των δασών έχει θετική επίπτωση στην πρόληψη των πυρκαγιών, στη 

βιοποικιλότητα και στη διατήρηση, και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική 

ανάπτυξη, ιδίως στις αγροτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές·  

3. τονίζει ότι, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν 

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συνιστά ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια της 

κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι οι καταιγίδες, οι πυρκαγιές και τα παράσιτα του 

δάσους είναι φυσικές καταστροφές που μπορούν να περιοριστούν μέσω δασοκομικών 

τεχνικών και ότι, σε συνδυασμό με καλύτερη διαχείριση των δασών, θα πρέπει να 

προωθηθούν συγκεκριμένες δράσεις όπως η βόσκηση ή η δημιουργία αγροδασικών 

μωσαϊκών, πολιτικές που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην κοινή γεωργική πολιτική, 

μέσω τόσο του πρώτου πυλώνα (ζώνες βόσκησης) όσο και του δεύτερου (αγροτική 

ανάπτυξη)· 

4. θεωρεί σημαντική την προώθηση της ιδέας της βιοοικονομίας για να ευνοηθεί η 

οικονομική βιωσιμότητα των δασικών επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και της 

μεταφοράς τεχνολογίας και, εν προκειμένω, να δοθεί σημαντική στήριξη όσον αφορά τα 

δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας· 

5. επισημαίνει και την ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 

αποτελεσματικής χρήσης των δασικών υλών τόσο ως πηγής μείωσης του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου της Ένωσης, όσο και ως συνεισφοράς στον περιορισμό της μη 

βιώσιμης διαχείρισης και στη διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά και ως περιορισμού 

της αποψίλωσης των δασών σε τρίτες χώρες·  

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να μην μετατραπούν τα σχέδια διαχείρισης των δασών σε νέα, 

πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια που θα δυσκολέψουν τη βιώσιμη χρήση των 

ευρωπαϊκών δασών· για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την 

εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των δασών έχοντας υπόψη την αρχή της 

αναλογικότητας, την αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» («think small first»), και 

προβλέποντας τη χρήση της δήλωσης ανάληψης ευθύνης από τον διαχειριστή. 

 


