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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

7. σημειώνει με ανησυχία ότι οι έρευνες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν έναν ανησυχητικό 
σύνδεσμο μεταξύ ζωονόσων, όπως η COVID-19, και αποψίλωσης των δασών, αλλαγής 
του κλίματος και απώλειας της βιοποικιλότητας· 
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8. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της ΕΕ της 23ης Ιουλίου με τίτλο 
«Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών του πλανήτη»· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση 
και διακυβέρνηση των δασών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη συμφωνία του 
Παρισιού και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· υπογραμμίζει τη σημασία μέτρων 
που διασφαλίζουν ότι η ζήτηση συνάδει με τους καθορισμένους στόχους, δεδομένου ότι 
η ΕΕ είναι σημαντικός εισαγωγέας βασικών προϊόντων που σχετίζονται με την 
αποψίλωση των δασών, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το καουτσούκ , ο 
αραβόσιτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο, που συχνά αποτελούν παράγοντα 
που οδηγεί στην αποψίλωση σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
προϊόντα όπως το κακάο δίνουν εγκαίρως μια ευκαιρία για την επίτευξη προόδου στο 
πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης, αντλώντας διδάγματα από τη διαδικασία VPA όσον 
αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο 
(FLEGT)· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι προωθεί μόνον παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και χρηματοπιστωτικές ροές οι οποίες είναι βιώσιμες και 
μηδενικής αποψίλωσης και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την Επιτροπή να βασιστεί για οποιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις σχετικά με 
βασικά προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το σχέδιο 
δράσης FLEGT, τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, τον κανονισμό για τα ορυκτά 
από ζώνες συγκρούσεων, την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, τη νομοθεσία για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία 
(ΠΑΑ) και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού· 
σημειώνει με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής για μελλοντικές προτάσεις 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για προϊόντα 
που πρόκειται να διατεθούν στην εσωτερική αγορά· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών, που αποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης σχετικά με την 
αποψίλωση των δασών· παροτρύνει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση τέτοιων 
προτάσεων, να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω βασικά εμπορεύματα και τα προϊόντα δεν 
οδηγούν σε αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, μετατροπή ή υποβάθμιση φυσικών 
οικοσυστημάτων ή σχετικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και καλύπτουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για την κοινωνική ευθύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
εμπόριο, συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι, μετά από προσεκτική 
αξιολόγηση, οι προτάσεις αποδεικνύονται λειτουργικές και εφαρμόσιμες για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

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

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

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

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

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

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

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