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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, αρμόδια επί της ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η διατήρηση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και η πρόληψη της 
υποβάθμισής τους αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα και από αυτές εξαρτάται η επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της συμφωνίας του Παρισιού και της Πράσινης Συμφωνίας· 
τονίζει ότι η βιώσιμη χρήση των δασών και των οικοσυστημάτων σε πολλά μέρη του 
κόσμου δεν μπορεί να διασφαλιστεί με τις τρέχουσες πολιτικές· τονίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική χρειάζεται να αναθεωρηθούν 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η παγκόσμια πρόκληση με αποτελεσματικότερο 
τρόπο και με τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και 
λαμβανομένης υπόψη της σύνδεσης μεταξύ εμπορικών συμφωνιών και παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας, καθώς και δασικών οικοσυστημάτων· 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·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι, κατόπιν των δραματικών εξελίξεων που αφορούν την 
εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, η έρευνα συνεχίζει να επιβεβαιώνει μια 
ανησυχητική σύνδεση μεταξύ ζωονόσων και αποψίλωσης των δασών, αλλαγής του 
κλίματος και απώλειας βιοποικιλότητας·

3. εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα που έχει αποφέρει η συνεργασία με 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT της ΕΕ και των συμφωνιών 
εθελοντικής εταιρικής σχέσης (VPA) όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της παράνομης υλοτομίας από την πλευρά της προσφοράς και τονίζει ότι το έργο αυτό 
θα πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους, όπως επίσης και όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων· 
τονίζει ότι οι VPA αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο για την εδραίωση 
καλών εταιρικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες και ότι θα πρέπει να προωθηθούν νέες 
VPA με επιπλέον εταίρους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη FLEGT·

4. παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος 
εργασιών FLEGT της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022· 

5. 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»· υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων που διασφαλίζουν ότι η 
ζήτηση συνάδει με τους καθορισμένους στόχους, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι σημαντικός 
εισαγωγέας βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα 
(FERC), και υπογραμμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να μειώσει τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις αυτών των εισαγωγών· 

6. αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία είναι σημαντικός για την πρόληψη 
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της εισόδου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στις αγορές της ΕΕ· 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 για την 
ενίσχυση της επιβολής τους και την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής τους και τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους ώστε να καλύπτονται π.χ. τα έντυπα προϊόντα, 
τα προϊόντα από ξύλο και η ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων, και για την ενίσχυση του 
ρόλου της κοινωνίας των πολιτών· 

7. επαναλαμβάνει το αίτημά του για διεξοδικότερο έλεγχο των εισαγωγών ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας στα σύνορα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ· ζητεί 
την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) 
και την ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών τελωνειακών αρχών για τη διασφάλιση 
καλύτερης εναρμόνισης και εφαρμογής του ΕΤΚ· 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· 

8. σημειώνει ότι στην επέκταση της γεωργικής γης οφείλεται ένα εκτιμώμενο ποσοστό 
ύψους 80% της αποψίλωσης δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι αυτό απορρέει από 
τη ζήτηση βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα, 
όπως το φοινικέλαιο, η σόγια, το κρέας, το δέρμα, το κακάο, ο καφές, το καουτσούκ και 
o αραβόσιτος· σημειώνει ότι, με την εξαίρεση των προϊόντων που καλύπτονται από τον 
κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, δεν υφίσταται επί του παρόντος ενωσιακή νομοθεσία 
σε ισχύ με την οποία να απαιτείται από τους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι θέτουν 
σε κυκλοφορία στην ενωσιακή αγορά βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση 
και τα οικοσυστήματα να ακολουθούν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας προκειμένου να 
μετριάζεται ο κίνδυνος αποψίλωσης· είναι της άποψης ότι οι βασισμένες στο εμπόριο 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης με χώρες που είναι μείζονος σημασίας παραγωγοί 
βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα θα 
μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση των παραγόντων αποψίλωσης των 
δασών από την πλευρά της προσφοράς, και σημειώνει ότι το μοντέλο Συμφωνίας 
Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής 
Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) αποτελεί μία επιλογή· 

9. θεωρεί ότι η εμπορική και διεθνής συνεργασία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την 
εδραίωση υψηλότερων προτύπων βιωσιμότητας, ιδίως όσον αφορά τους τομείς που 
συνδέονται με τα δάση και τις αλυσίδες αξίας που προκύπτουν από αυτά· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω 
τεχνικής συνδρομής, ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών για τη 
συντήρηση, διατήρηση και βιώσιμη χρήση των δασών, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
σύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και βασικών προϊόντων που συνδέονται με 
την αποψίλωση δασών, καθώς και να προωθούν και να διευκολύνουν την επιστημονική 
και ακαδημαϊκή συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως επίσης και τα ερευνητικά 
προγράμματα για την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα, τις «πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες» και την κυκλική 
οικονομία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις των μέτρων 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) οι 
οποίες βασίζονται στην παραγωγή βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση 
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και τα οικοσυστήματα· ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις και την 
κοινωνία των πολιτών τρίτων χωρών και να τις στηρίξει στο έργο τους κατά της 
αποψίλωσης των δασών, ιδίως μέσω του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων ΣΓΠ+ · ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα νέο ειδικό μέσο βοήθειας για το εμπόριο προκειμένου να διευκολυνθεί 
το εμπόριο στο πλαίσιο του μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με την 
παραγωγή βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα·

10. συνιστά όλες οι νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες και οι επικαιροποιήσεις των 
υφιστάμενων συμφωνιών να περιλαμβάνουν περισσότερο φιλόδοξες διατάξεις για το 
κλίμα και το περιβάλλον όσον αφορά τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών και να ενισχύουν την εφαρμογή αυτών των κανόνων, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε βελτίωση των συνθηκών για τα δάση και τα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών 
κοινοτήτων, καθώς και διατάξεις κατά της διαφθοράς που σχετίζεται με την παράνομη 
υλοτομία, και την υποχρέωση να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού και η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διαφορετικά 
εργαλεία για την παρακολούθηση του αποτυπώματος άνθρακα των εισαγωγών· 

11. σημειώνει ότι, παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες εταιρείες 
για αυτορρύθμιση μέσω εθελοντικών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, είναι προφανές 
ότι εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, δεδομένου ότι οι πολύπλοκες, δυναμικές και 
αδιαφανείς παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συχνά συνδέονται με την αποψίλωση των 
δασών· και συνιστά, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη αποτελεσματικότερου, πιο φιλόδοξου 
και δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, για την αντιμετώπιση του ζητήματος 
από την πλευρά της ζήτησης σε επίπεδο Ένωσης· 

12. θεωρεί ότι μια νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας 
στους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν στην εσωτερική αγορά βασικά αγαθά και 
προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τέτοια βασικά αγαθά και προϊόντα δεν προκαλούν αποψίλωση, υποβάθμιση των 
δασών και μετατροπή ή υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων ή συναφείς 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παρόμοια υποχρέωση δέουσας επιμέλειας 
θα πρέπει να ισχύει για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· οι υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να ισχύουν για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να 
καλύπτουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την κοινωνική ευθύνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο εμπόριο· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικότερο, το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και επαρκή 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένδικα μέσα, καθώς και αποτελεσματική προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε χώρες οι οποίες εξάγουν φυσικούς πόρους·  

13. πιστεύει ότι οι μελλοντικές προτάσεις σχετικά με βασικά προϊόντα που θέτουν σε 
κίνδυνο τα δάση θα πρέπει να αξιοποιούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το σχέδιο 
δράσης FLEGT, τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 (ο «κανονισμός για τα ορυκτά από 
ζώνες συγκρούσεων»), την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

1 ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
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Συμβουλίου2 (η «οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών»), τη νομοθεσία για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη (ΠΑΑ) 
αλιεία και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού· και 
ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει την εθελοντική πιστοποίηση βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, που μπορεί να επαληθεύσει τη βιωσιμότητα και να είναι συμβατή με 
οποιοδήποτε ισχύον σύστημα δέουσας επιμέλειας· 

14. ζητεί από την Επιτροπή τα μέτρα που πρόκειται να εγκριθούν να βασίζονται σε μια 
ενιαία και διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την αποψίλωση των δασών, 
λαμβανομένων υπόψη των πολλαπλών της διαστάσεων και των συνδέσεών της τόσο με 
τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων όσο και με την καταπολέμηση εγκληματικών 
οικονομικών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, ζητεί διάλογο με τις τρίτες χώρες 
προκειμένου να αναλυθούν, κατά περίπτωση, οι κύριες αιτίες απώλειας της δασικής 
κάλυψης και η καταλληλότητα των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν· 

15. τονίζει τη σημασία που έχουν η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και η συνεκτίμηση 
των αποτελεσμάτων της, προκειμένου να καταρτιστούν κανόνες που δεν παραβλέπουν 
—αλλά μάλλον ενισχύουν— την ανταγωνιστικότητα και είναι λειτουργικοί και 
εφαρμόσιμοι σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 
τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλαίσιο συνάδει με 
τους κανόνες του ΠΟΕ, δηλαδή είναι αναλογικό, δεν εισάγει διακρίσεις και δεν συνιστά 
αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς 
εμπορίου· συνιστά να έχουν οι ΜΜΕ στη διάθεσή τους επαρκή στήριξη και μια 
μεταβατική περίοδο προκειμένου να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στους νέους κανόνες· 

16. 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·

17. υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ για τις 
διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

18. τονίζει ότι στις διατάξεις περί δημόσιων συμβάσεων σε συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς κατά την ανάθεση 

2 EE L 330 της 15.11.2014, σ. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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συμβάσεων· 

19. επιμένει ότι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να συμπληρωθούν 
με ευρύτερη και ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία, ενισχυμένη παγκόσμια 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση και συνεργασία με τις τρίτες χώρες μέσω τεχνικής 
συνδρομής, ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά τη 
συντήρηση, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασών, και να αναγνωρίζονται 
ιδιαιτέρως οι πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιωτικός 
τομέας· απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών σε βασικά διεθνή φόρουμ, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την 
ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και για την αποκατάσταση 
των δασών και την αποφυγή του αντίστροφου αποτελέσματος, δηλ. της εκτροπής των 
ανεπιθύμητων λόγω αποψίλωσης αλυσίδων εφοδιασμού σε άλλες περιοχές του κόσμου· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, μέσω του εμπορίου και της 
διεθνούς συνεργασίας, τις αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να ενσωματωθούν τα 
υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας στους τομείς της δασοκομίας και στις αλυσίδες 
αξίας τους, και να προωθηθεί έτσι η κυκλική βιοοικονομία, ο οικολογικός τουρισμός, η 
έξυπνη γεωργία και άλλοι σχετικοί τομείς και στις τρίτες χώρες· 

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

Συμφωνίες Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης((VPA)

1. η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για όλους τους σχετικούς 
συμφεροντούχους σχετικά με κάθε νέο μέτρο και πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ που αφορά την 
τρέχουσα χρήση των Συμφωνιών Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά 
την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) και 
την αδειοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε 
εξαγωγές μηδενικής αποψίλωσης στην ΕΕ· και ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει 
βασισμένες στο εμπόριο συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες που είναι μείζονος 
σημασίας παραγωγοί αγροτικών βασικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι κύριοι παράγοντες της αποψίλωσης από την πλευρά της προσφοράς. 
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