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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο των εθελοντικών συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και 

το εμπόριο (FLEGT), ιδίως όσον αφορά τη συνοχή ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, 

τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις για τη λήψη κοινών αποφάσεων πολιτικής· καλεί την 

Επιτροπή να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, να ενισχύσει και να 

επιταχύνει την εφαρμογή των υφιστάμενων VPA, να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα 

στην επιβολή της εθνικής νομοθεσίας και να παράσχει επαρκή συνδρομή για τη στήριξη 

των αναγκαίων διαδικασιών μεταρρύθμισης στις χώρες εξαγωγής που έχουν συνάψει 

VPA, καθώς και να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες προκλήσεις, όπως η διαφθορά, η 

υλοτομία πολέμου, η παράνομη αποψίλωση των δασών, η υποβάθμιση των δασών, η 

διαφάνεια και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας για τις κοινότητες ως βασική αρχή της 

διαχείρισης της γης· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις χώρες που έχουν συνάψει 

VPA να λάβουν υπόψη, κατά την ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης νομιμότητας 

της ξυλείας τους, τα ζητήματα της αποψίλωσης των δασών, της αλλαγής χρήσης των 

δασικών γαιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· προσθέτει ότι το σχέδιο δράσης 

FLEGT θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη νέες γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας, 

τόσο εντός VPA όσο και εκτός VPA·  

2. σημειώνει ότι η εφαρμογή των VPA έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν 

προβλέπει την παροχή πιο στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτες ομάδες που συμμετέχουν 

στη διαχείριση πόρων ξυλείας (μικροϊδιοκτήτες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης στον άτυπο τομέα)· τονίζει ότι 

είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης σέβονται τα 

συμφέροντα των πιο ευάλωτων ομάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των δασών· 

3. υπογραμμίζει τη σημασία να καταπολεμηθεί η παράνομη εμπορία τροπικής ξυλείας· 

προτείνει στην Επιτροπή οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις αδειών εξαγωγής FLEGT για 

επαληθευμένα νόμιμα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη την 

εμπειρία του ινδονησιακού συστήματος, που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2016· καλεί 

την Επιτροπή να διενεργήσει αυτόνομη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει η 

εφαρμογή του ινδονησιακού συστήματος διασφάλισης νομιμότητας της ξυλείας, η οποία 

θα πρέπει να υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· 

4. υπενθυμίζει ότι η υλοτομία πολέμου συνιστά ήδη πεδίο δράσης του σχεδίου δράσης 

FLEGT, αλλά και ότι δεν έχουν συντελεστεί επαρκείς εργασίες για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος αυτού· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της για την επέκταση των 

υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας που απορρέουν από τον κανονισμό της ΕΕ για την 

ξυλεία, ώστε να καλύπτεται η υλοτομία πολέμου στο πλαίσιο της προσεχούς 

αναθεώρησής του· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή και επιβολή του 

κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να διαφυλάσσεται με τον καλύτερο τρόπο το 

βιώσιμο εμπόριο εισαγόμενης ξυλείας, ξυλείας που παράγεται εγχώρια και προϊόντων 

ξυλείας· 
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6. αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που συντελείται στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής 

των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και του Οργανισμού Επισιτισμού και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) όσον αφορά την παγκόσμια βιώσιμη διαχείριση 

των δασών, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στο βιώσιμο εμπόριο δασικών προϊόντων· 

7. καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ισχυρότερη συνεργασία και αποτελεσματικές εταιρικές 

σχέσεις με σημαντικές χώρες κατανάλωσης ξυλείας και με διεθνείς συμφεροντούχους, 

όπως ο ΟΗΕ, και ιδίως ο FAO, καθώς και το κέντρο Διεθνών Δασικών Ερευνών (CIFOR) 

και το πρόγραμμα για τα δάση (PROFOR) της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη μείωση της παράνομης εμπορίας υλοτομημένης ξυλείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο και τη συνολική βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης· 

8. σημειώνει ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να ελέγχονται 

διεξοδικότερα στα ενωσιακά σύνορα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 

όντως συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ· 

9. υπενθυμίζει ότι τα δάση παρέχουν στέγη σε 300 εκατομμύρια ανθρώπους και ότι σχεδόν 

1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από δασικούς πόρους για τα προς το ζην, και 

συγκεκριμένα για τροφή, καύσιμα για μαγειρική και θέρμανση, φάρμακα, κατάλυμα, 

ρουχισμό, απασχόληση και εισόδημα· σημειώνει ότι οι δασικοί πόροι λειτουργούν επίσης 

ως δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα όταν οι 

καλλιέργειες καταστρέφονται λόγω παρατεταμένης ξηρασίας· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να συνεργάζεται διαρκώς με τους ομολόγους της για να διασφαλίζει ότι η προστιθέμενη 

αξία που απορρέει από τα δάση είναι βιώσιμη και συνάδει με τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· 

10. επισημαίνει με ανησυχία ότι η εμπορική και προσανατολισμένη στις εξαγωγές γεωργία 

παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, 

δεδομένου ότι σήμερα το 75 % περίπου της συνολικής αποψίλωσης οφείλεται στη 

μετατροπή φυσικών δασών με σκοπό τη γεωργία1, και ότι περίπου το ήμισυ του συνόλου 

της αποψίλωσης των τροπικών δασών από το 2000 οφείλεται στην παράνομη μετατροπή 

των δασών με σκοπό την εμπορική γεωργία· σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο 

εισαγωγέα φοινικέλαιου και εξαγωγών σόγιας από χώρες με τροπικά δάση και ότι, 

σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, η σόγια, το μοσχαρίσιο κρέας, το φοινικέλαιο, ο 

καφές και το κακάο ευθύνονται για σχεδόν το 80 % της αποψίλωσης των τροπικών δασών 

παγκοσμίως, ενώ τον 21ο αιώνα αυξήθηκε ο ρόλος της εμπορικής και 

προσανατολισμένης στις εξαγωγές γεωργίας στην προώθηση της αποψίλωσης2· τονίζει 

την ανάγκη για μια στιβαρή κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί η 

εξάρτησή μας από τις εισαγωγές σε ορισμένους τομείς· 

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταρτίσει η ΕΕ σχέδιο δράσης σχετικά με την 

αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, το οποίο να περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

ρυθμιστικά μέτρα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι καμία από τις αλυσίδες εφοδιασμού και 

τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την ΕΕ δεν οδηγεί σε αποψίλωση ή 

υποβάθμιση των δασών· 

                                                 
1 Αξιολόγηση του ενωσιακού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 

εμπόριο (FLEGT) 2004-2014, Απρίλιος του 2016, σ. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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12. σημειώνει με ανησυχία ότι η αποψίλωση των δασών θεωρείται ένας από τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, και υπενθυμίζει ότι το 70 % 

των φυτών και των ζώων του κόσμου ζουν σε δάση και χάνουν τους οικοτόπους τους 

εξαιτίας της αποψίλωσης· 

13. σημειώνει ότι η ΕΕ έχει ρυθμίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ξυλείας, αλιευμάτων και 

ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, αλλά όχι βασικών γεωργικών 

προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη 

μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης 

κατά της αποψίλωσης των δασών, το πιο αποτελεσματικό μέτρο, από την πλευρά της 

ζήτησης, για την καταπολέμηση της αποψίλωσης είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία θα 

διέπει την πρόσβαση προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση στην ενωσιακή αγορά· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός εκτελεστού πλαισίου για 

την επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 

αυτών των βασικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα 

και με βάση κριτήρια βιωσιμότητας ή κριτήρια για την αποφυγή της αποψίλωσης, π.χ. 

όσον αφορά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στα δάση και σε άλλα οικοσυστήματα, τη 

μεταχείριση εργαζομένων και τα δικαιώματα των δασικών κοινοτήτων και των 

αυτόχθονων πληθυσμών στο πλαίσιο ζητημάτων όπως η αρπαγή γαιών· 

14. τονίζει την ανάγκη να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για την πρόληψη, την 

παρακολούθηση και την επαλήθευση του αντίκτυπου που έχουν οι διμερείς και 

πολυμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ 

στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με τη χρήση 

επαληθεύσιμων δεικτών και τη λήψη ανεξάρτητων πρωτοβουλιών παρακολούθησης και 

αναφοράς με γνώμονα την κοινότητα· 

15. υπενθυμίζει ότι η Μαλαισία και η Ινδονησία αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς 

φοινικέλαιου, με εκτιμώμενο ποσοστό 85-90 % της παγκόσμιας παραγωγής, και ότι η 

αυξανόμενη ζήτηση για το προϊόν αυτό οδηγεί σε αποψίλωση των δασών, ασκεί πίεση 

στη χρήση γης και έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες, την υγεία και την 

κλιματική αλλαγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με την Ινδονησία και τη 

Μαλαισία για τη βελτίωση της κατάστασης στην πράξη· 

16. καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαιά της για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις με στόχο την αναχαίτιση της παράνομης 

υλοτομίας, της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών, της αρπαγής γαιών και άλλων 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 

κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, και να εξετάσει 

διάφορες μεθόδους επιβολής, μεταξύ άλλων έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και 

διατάξεις που εξασφαλίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προηγούμενη διαβούλευση και 

την εν επιγνώσει συναίνεση· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα 

αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τις εν λόγω διατάξεις σε ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί, 

και ιδίως τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή· τονίζει τη σημασία παρακολούθησης των εν λόγω διατάξεων 

και την ανάγκη να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες διαβούλευσης με την 

κυβέρνηση, σε περίπτωση που οι εμπορικοί εταίροι περιφρονούν τους κανόνες αυτούς, 

και να ενεργοποιούνται οι ειδικοί μηχανισμοί επιβολής, όπως οι μηχανισμοί επίλυσης 
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διαφορών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη· 

17. υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 

Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για 

τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και 

τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία· 

18. σημειώνει ότι ο κανονισμός ΣΓΠ έχει ακόμη περιορισμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά 

την προστασία και την υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις που αφορούν τα δάση και καλύπτονται από τα 

προγράμματα ΣΓΠ και ΣΓΠ+ παρακολουθούνται δεόντως, μεταξύ άλλων από οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δασών στις 

χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου θέσπισης μηχανισμού 

καταγγελίας για να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται δεόντως οι καταγγελίες που υποβάλλουν 

τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα 

υπόψη τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τα δικαιώματα των κοινοτήτων που 

εξαρτώνται από τα δάση, καθώς και τα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της 

Σύμβασης C169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική 

συγκρότηση, κατά περίπτωση· 

19. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράνομες δασικές πρακτικές –όπως η υποτίμηση 

του ξύλου σε παραχωρήσεις, η υλοτομία προστατευόμενων δέντρων από εμπορικές 

εταιρείες, η λαθραία διακίνηση δασικών προϊόντων μεταξύ χωρών, η παράνομη υλοτομία 

και επεξεργασία δασικών πρώτων υλών χωρίς άδεια– στο πεδίο εφαρμογής των 

εκτελεστών διατάξεων των ΣΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

20. τονίζει ότι η διαφθορά που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλαμβάνει στις ΣΕΣ που συνάπτει εκτελεστές διατάξεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, οι οποίες να εφαρμόζονται πλήρως 

και αποτελεσματικά· 

21. υπενθυμίζει τη σημασία της επαρκούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα ένδικα μέσα και 

στην αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών σε χώρες εξαγωγής φυσικών πόρων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα οποιασδήποτε νομοθεσίας ή 

πρωτοβουλίας· 

22. καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός διαφανούς, λειτουργικού, 

αποτελεσματικού και εκτελεστού συστήματος επισήμανσης «κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας» κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής ξυλείας και 

βασικών γεωργικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, όπως ορίζουν οι διατάξεις 

του ΠΟΕ, και να προωθήσει τη λήψη παρόμοιων μέτρων σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η 

πιστοποίηση θα πρέπει να είναι ευπρόσιτη για μικροϊδιοκτήτες και ΜΜΕ και κατανοητή 

για τους καταναλωτές, και υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν 

πρακτικά και οικονομικά προσιτά, ιδιαίτερα για τους μικρότερους παραγωγούς· 

υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία και λογοδοσία των αρχών αδειοδότησης και των 

ελεγκτών, και ότι πρέπει να αναληφθεί νομική δράση για την καταπολέμηση τυχόν 
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παράνομων πρακτικών που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης· 

23. υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γαιών και 

δασών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας, βιώσιμης 

αξιοποίησης του περιβάλλοντος και υπεύθυνης επένδυσης για βιώσιμη ανάπτυξη· 

24. ζητεί να συνεργαστεί η ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσει την εφαρμογή 

κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως εκείνες 

του ΟΟΣΑ, σε υπεύθυνες γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την ανάληψη 

φιλόδοξων δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις συμβάσεις της ΔΟΕ και πολυμερείς 

περιβαλλοντικές συμφωνίες, με τη δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την 

αποτελεσματική συνεργασία με τοπικούς συμφεροντούχους, όπως επίσης να αναπτύξει 

επαρκείς διατάξεις για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων για 

επενδυτές και για την αποτροπή επενδυτικών δραστηριοτήτων που ευνοούν την 

αποψίλωση των δασών και την παράνομη υλοτομία, για παράδειγμα με την προσθήκη της 

πτυχής αυτής στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

με την ευκαιρία της προσεχούς αναθεώρησής της· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί επίσης με 

τους διεθνείς εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση. 
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