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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αρμόδια επί της ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να 
καταπολεμηθεί με την αναγνώριση της αξίας των δασών, την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των μοντέλων κατανάλωσής μας, την εξασφάλιση της οικονομικής αξίας 
των δασών και με τη διασφάλιση των γαιοκτητικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παράλληλα, είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν τα πρωτογενή δάση και να 
προωθηθεί η αποκατάσταση των δευτερογενών δασών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή δάση των οποίων η διαχείριση και η χρήση γίνονται με 
βιώσιμο τρόπο είναι ουσιώδους σημασίας για την τήρηση των δεσμεύσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο και για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη για το κλίμα και οι άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος 
που παρέχουν τα δάση και ο δασικός τομέας θα έχουν καίρια σημασία για την τήρηση 
διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ 
και οι δεσμεύσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, της Συμφωνίας του Παρισιού και 
άλλων διεθνών πράξεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην πρόληψη της αποψίλωσης και ότι έχει θετική επίδραση στην υγεία και 
την πολυμορφία των δασών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης μπορεί να προκύψει όταν 
εκτάσεις που προηγουμένως διατίθεντο για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών 
αλλάζουν χρήση για παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αποψίλωση των δασών σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών και η μετατροπή οικοσυστημάτων σε 
συγκεκριμένα μέρη του κόσμου μπορεί να συνδέονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών 
κοινοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση για ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο που θα βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια, με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμων 
αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ·

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EL.html
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξυλώδεις πρώτες ύλες και τα ξυλώδη προϊόντα θα πρέπει να 
προέρχονται μόνον από δάση τα οποία υλοτομούνται νόμιμα σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης διαχείρισης των δασών που αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών περί 
δασών, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ιδίως ο ΣΒΑ 15) του ΟΗΕ και η Forest 
Europe, που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς καθώς και οικονομικούς 
στόχους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί η εφαρμογή του κανονισμού της 
ΕΕ για την ξυλεία (EUTR)2, προκειμένου να προλαμβάνεται η διάθεση παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας στην εσωτερική αγορά·

1. υπογραμμίζει τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών στην κοινωνία και το ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με την παροχή πρώτων υλών, την ανανεώσιμη ενέργεια, την τροφοδότηση 
με οξυγόνο, την παγίδευση CO2, την ποιότητα του αέρα, την αποθήκευση και το 
φιλτράρισμα του νερού και τον έλεγχο της διάβρωσης·

2. σημειώνει ότι, εφόσον η βιώσιμη διαχείριση των δασών επιτρέπει την εκμετάλλευση 
της αξίας της δασοκομίας σε βάθος χρόνου, το οικονομικό κίνητρο για τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών δίνει τη δυνατότητα διπλασιασμού —το λιγότερο— των δασικών 
πόρων, δεδομένου ότι η υλοτόμηση πραγματοποιείται με βραδύτερο ρυθμό σε 
σύγκριση με την ανάπτυξη και, επομένως, ο όγκος των δασών συνεχίζει να αυξάνεται·

3. υπενθυμίζει ότι η Ένωση λαμβάνει μέτρα έναντι του κινδύνου αποψίλωσης μέσω του 
κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR), της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 21ης 
Μαΐου 2003 με τίτλο «Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο - 
Πρόταση για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ» (FLEGT), των συμφωνιών εθελοντικής 
εταιρικής σχέσης που προωθούν διαδικασίες με συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων 
μερών στις χώρες παραγωγής και της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(RED II)3, που περιλαμβάνουν διάφορους κανόνες και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 
ως πολύτιμη βάση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης των δασών και 
παράνομης υλοτομίας· σημειώνει ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(RED II) επεκτείνει την υποχρέωση εκπλήρωσης των κριτηρίων βιωσιμότητας της 
Ένωσης από τα βιοκαύσιμα σε όλες τις τελικές χρήσεις της βιοενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων της θέρμανσης/ψύξης και της ηλεκτρικής ενέργειας· ωστόσο, 
δεδομένου ότι καλύπτει μόνον τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοενέργειας, δεν μπορεί επί του παρόντος να διασφαλίσει την απαγόρευση της μη 
ενεργειακής χρήσης βασικών προϊόντων, που συνδέονται με την αποψίλωση δασών ή 
τη μετατροπή οικοσυστημάτων, ως βιοκαυσίμων· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας βιώσιμης βιοοικονομίας που θα αποδίδει 
υψηλή οικονομική αξία στα προϊόντα που παράγονται με βιώσιμες μεθόδους·

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).
3 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 
82).
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5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία RED II περιορίζει τον βαθμό στον οποίο συνεισφέρουν στην 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την ανανεώσιμη ενέργεια οι καλλιέργειες για 
παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών που θεωρείται ότι ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, και σε σχέση με τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση 
της περιοχής παραγωγής πρώτων υλών σε εκτάσεις με υψηλό απόθεμα άνθρακα· 
σημειώνει ότι η συνεισφορά αυτών των βιοκαυσίμων με υψηλό κίνδυνο έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θα μειωθεί στο 0 % ως το 2030· θεωρεί ότι πρόκειται για μια 
διάταξη ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι περιορίζει τις αρνητικές και ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις που έχει η πολιτική της Ένωσης για την ανανεώσιμη ενέργεια στην 
αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο·

6. σημειώνει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να αποφευχθούν οι επιπτώσεις της 
έμμεσης αλλαγής χρήσης γης που προκαλούνται από καύσιμα τα οποία θεωρούνται 
γενικά ως υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής χρήσης γης· εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή, εξουσιοδοτημένη από τους συννομοθέτες δυνάμει της οδηγίας 
RED II, έχει ορίσει κριτήρια για τον προσδιορισμό και την πιστοποίηση των 
βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με χαμηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· σημειώνει ότι αυτά τα πιστοποιημένα βιοκαύσιμα εξαιρούνται από τα 
όρια και τον στόχο σταδιακής μείωσης που έχουν καθοριστεί για τα βιοκαύσιμα με 
υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης·

7. τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη για ανεξάρτητη παρακολούθηση της παραγωγής και του 
εμπορίου βασικών προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση των δασών· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στα θέματα αυτά μέσω του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και να υποστηρίξει την ανεξάρτητη παρακολούθηση στις χώρες 
παραγωγής, καθώς και τη μεταξύ τους ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
διδαγμάτων, προκειμένου να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν και τον 
βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών·

8. υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο της έρευνας και καινοτομίας στην ενίσχυση της 
συμβολής της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και του δασικού τομέα όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής 
αλλαγής·

9. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και του ειδικευμένου και κατάλληλα 
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού για την επιτυχή εφαρμογή της βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών στην πράξη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μέτρα και να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις για 
να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα·

10. τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι συνδέσεις μεταξύ του δασικού τομέα και 
άλλων τομέων, καθώς και η σημασία της ψηφιοποίησης και της επένδυσης σε έρευνα 
και καινοτομία για την παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασών·

11. υπογραμμίζει τη συμβολή μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών 
ακτιβιστών, ενώσεων του κλάδου, καθώς και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, στην 
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας που οδηγεί σε αποψίλωση των δασών, 
απώλεια βιοποικιλότητας και αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

12. υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο των δασικών βιομηχανιών της Ένωσης στην προαγωγή 
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παγκόσμιων προτύπων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· πιστεύει ότι οι 
βιομηχανίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
Ένωσης στον δασικό τομέα θα πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον 
διάλογο με τις χώρες εταίρους όσον αφορά τον τρόπο περαιτέρω προώθησης της 
βιωσιμότητας στο σύνολο της αλυσίδας αξίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι περίπου το 80 % 
της αποψίλωσης δασών σε παγκόσμιο επίπεδο προκαλείται από τη γεωργία και, 
συνεπώς, πιστεύει ότι τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει να 
στοχεύσουν με ακρίβεια τον συγκεκριμένο τομέα·

13. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης που ήδη 
υπάρχουν αντί να ενσωματωθούν νέα πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι αυτά τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου· 

14. τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει στοιχείων όσον αφορά τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τα δάση, τον δασικό τομέα και τις αλυσίδες αξίας του· 
αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη και ενεργός διαχείριση των δασών είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για να προλαμβάνεται η καταστροφή και η αποψίλωση των 
δασών και να διατηρείται η βιοποικιλότητα· 

15. τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων 
εκτός της Ένωσης, με εστίαση στις τροπικές περιοχές και στους παράγοντες εκτός του 
δασικού τομέα που έχουν αντίκτυπο στις μη βιώσιμες πρακτικές στα δάση, με 
αποτέλεσμα την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· 

16. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η αποψίλωση των δασών στους 
πολιτικούς διαλόγους σε επίπεδο χωρών και να βοηθηθούν οι χώρες εταίροι στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων για τη δασοκομία και τη βιώσιμη 
δασοκομία· τονίζει ότι αυτά τα εθνικά πλαίσια πρέπει να αντανακλούν τις εγχώριες 
ανάγκες και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν 
μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τους μικροκαλλιεργητές, προκειμένου να διατηρούν 
και να βελτιώνουν το οικοσύστημα και τα προϊόντα που παράγονται από τη βιώσιμη 
δασοκομία και γεωργία·

17. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν 
στον εντοπισμό της πηγής ή της προέλευσης ξυλείας που διατίθεται στην εσωτερική 
αγορά·

18. επισημαίνει ότι μόνο με εθελοντικά μέτρα και συστήματα δεν θα είναι δυνατό να 
σταματήσει η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών· θεωρεί ότι η νομοθεσία περί 
δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο αυτό είναι ένα πιθανό εργαλείο, που προβλέπει ότι τα 
προϊόντα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και διατίθενται στην εσωτερική αγορά 
πρέπει να διαθέτουν αλυσίδες εφοδιασμού που δεν προκύπτουν από την αποψίλωση και 
άλλες δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν τα περιβαλλοντικά και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, ή προκαλούν την υποβάθμιση των δασών και τη 
μετατροπή ή την υποβάθμιση φυσικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή σχετικά με την υποβολή πρότασης για ενωσιακό νομικό πλαίσιο ως προς 
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αυτό, με βάση τη δέουσα επιμέλεια και μια εκτίμηση επιπτώσεων που θα εστιάζει 
ιδιαίτερα στις ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το νέο αυτό νομικό 
πλαίσιο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο· 

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

19. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την ενίσχυση της χρήσης του δορυφορικού 
συστήματος Copernicus για την παρακολούθηση των δασών και την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών και ζημιών, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και του 
προσδιορισμού των αιτιών των πυρκαγιών και των δασικών ζημιών, της αποψίλωσης 
των δασών και της μετατροπής οικοσυστημάτων, της διευκόλυνσης της πρόσβασης των 
αρμόδιων αρχών σε κάθε κράτος μέλος και της εξασφάλισης άμεσης πηγής ανοικτών 
δεδομένων για ΜΜΕ ή νεοφυείς επιχειρήσεις·

20. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μηχανισμού έγκαιρης 
προειδοποίησης ώστε να ειδοποιούνται οι καταναλωτές, οι δημόσιες αρχές και οι 
εταιρείες σχετικά με την προμήθεια βασικών προϊόντων από περιοχές οι οποίες 
διατρέχουν κίνδυνο αποψίλωσης·

21. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να διασφαλίσει ότι 
συμμορφώνονται με την αρχή της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών, τις υπεύθυνες 
πρακτικές εφοδιασμού και τη βιώσιμη παραγωγή·

22. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να ενισχύσει τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης που 
συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και την προώθηση βασικών προϊόντων μηδενικής 
αποψίλωσης· 

23. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια των αλυσίδων εφοδιασμού, να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποψίλωσης των δασών για τον κλάδο και τους 
καταναλωτές και να δώσει η δυνατότητα στον κλάδο και στους καταναλωτές να 
συμβάλουν στη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης·

24. προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει το σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ, εστιάζοντας 
στις συμφωνίες εθελοντικής εταιρικής σχέσης (VPA) ως καίριας σημασίας διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, και να το ενσωματώσει στη νέα ευρωπαϊκή 
δασική στρατηγική προκειμένου να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να εγκαταλείψουν τις 
πολιτικές αποψίλωσης.
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