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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και αποτελεσματική δασική πολιτική απαιτεί 
αξιόπιστες πληροφορίες για τους δασικούς πόρους, την κατάστασή τους και τον τρόπο 
διαχείρισης και χρήσης τους καθώς και για την αλλαγή της χρήσης της γης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής βιοοικονομίας, καθώς παρέχουν 
θέσεις εργασίας και οικονομική ευημερία σε αγροτικές και αστικές περιοχές, 
συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν οφέλη για την 
υγεία· 

1. υπενθυμίζει ότι αναμένεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν επείγοντα 
μέτρα με σκοπό να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τα δάση, ώστε να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, της Συμφωνίας του Παρισιού, του παγκόσμιου 
στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, καθώς και του στρατηγικού 
σχεδίου του ΟΗΕ και των παγκόσμιων στόχων του για τα δάση·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία διότι, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών 
μελών της, δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την ανάσχεση της 
αποψίλωσης των δασών έως το 2020 στο πλαίσιο των ΣΒΑ· υποστηρίζει, επομένως, 
σθεναρά την Επιτροπή στην πρότασή της να ενισχυθεί η δράση για την προστασία και 
την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη·

3. τονίζει ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο 
αποτελούν σοβαρά προβλήματα, και επικροτεί επομένως την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για 
την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352)· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεραιότητες δράσης που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση, εκφράζει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει ενεργά στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των δράσεων που περιγράφονται, προκειμένου να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές και συμπληρωματικές, και ζητεί να ενισχυθούν στη συνέχεια και να 
εφαρμοστούν κατάλληλα· τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων που θα στηρίζονται στους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας, και συγκεκριμένα την περιβαλλοντική, την οικονομική και την 
κοινωνική βιωσιμότητα· 

5. τονίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορεί να αποτρέψει την αποψίλωσή τους 
και έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ποικιλότητά τους· παρέχει δέσμευση CO2 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε ανθεκτικά, αναπτυσσόμενα δάση· παρέχει 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε προϊόντα υλοτομίας· και παρέχει επίσης 
ανανεώσιμες και φιλικές προς το κλίμα πρώτες ύλες, που θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τα υλικά υψηλής έντασης ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα·
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6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης χωρίς 
αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα με τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθούν η 
βιώσιμη διαχείριση της γης και η γεωργία, καθώς και η γαιοκτησία και η χρηστή 
διακυβέρνηση, η κυκλική οικονομία με βάση το ξύλο και χωρίς αποψίλωση των δασών, 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι στενές σχέσεις μεταξύ των εν λόγω χωρών για την 
καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων 
των αυτοχθόνων πληθυσμών, των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων· 

7. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η αποψίλωση των δασών θα 
συμπεριλαμβάνεται στους πολιτικούς διαλόγους σε επίπεδο χωρών και να παρασχεθεί 
στις χώρες-εταίρους συνδρομή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών πλαισίων 
για τα δάση και τη βιώσιμη δασοκομία, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τύπων 
δασικής διαχείρισης στα κράτη μέλη· τονίζει ότι αυτά τα εθνικά πλαίσια πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εγχώριες ανάγκες, καθώς και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις· τονίζει 
την ανάγκη να εφαρμοστούν μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τους 
μικροκαλλιεργητές, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση του οικοσυστήματος και 
των προϊόντων που παράγονται μέσω της βιώσιμης δασοκομίας και γεωργίας· 

8. επισημαίνει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει ήδη χρηματοδοτήσει 
σημαντικά έργα έρευνας και καινοτομίας για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές 
χρήσης της γης και αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να ανασχεθούν η αποψίλωση 
και η υποβάθμιση των δασών· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να 
συνεχιστεί η στήριξη των εν λόγω τομέων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 

9. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την 
ξυλεία (EUTR)1, προκειμένου να προληφθεί η είσοδος ξυλείας παράνομης προέλευσης 
στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν οι 
παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και για να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ 
και η Συμφωνία του Παρισιού· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία ενός 
ανταγωνιστικού κανονιστικού περιβάλλοντος και την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·

11. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν περαιτέρω πρόσθετα, σύμμορφα με τον ΠΟΕ, 
κανονιστικά και μη κανονιστικά μέτρα από την πλευρά της ζήτησης για να 
διασφαλιστεί μια κοινή αντίληψη ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής 
αποψίλωσης· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και ελαχιστοποίησης του κινδύνου αποψίλωσης, εν γένει, και της αποψίλωσης που 
συνδέεται με την εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διάλογο με άλλες χώρες κατανάλωσης σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη 
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις που δεν συνεπάγονται αποψίλωση των δασών·

12. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει καινοτομίες και πρωτοβουλίες 
με άξονα τη βιομηχανία για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας·

13. καλεί την Ένωση να υποστηρίξει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 

1 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.
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παρακολούθηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών χρησιμοποιώντας 
δεδομένα γεωσκόπησης από διάφορες πηγές και αναπτύσσοντας δορυφόρους 
λεπτομερέστερης απεικόνισης της γης, προκειμένου να παρακολουθείται με ακρίβεια 
και σε πραγματικό χρόνο η αποψίλωση των δασών· σημειώνει ότι οι πληροφορίες που 
θα παρέχονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο κατά της αποψίλωσης 
παγκοσμίως·

14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενίσχυση της διαφάνειας των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης για τη βιομηχανία και 
τους καταναλωτές, παράγοντες που συμβάλλουν στην εξασφάλιση αλυσίδων 
εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης·

15. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα ήδη υφιστάμενα πρότυπα και συστήματα 
πιστοποίησης αντί να ενσωματωθούν νέα πρότυπα και πιστοποιητικά στους κανόνες, 
και υπογραμμίζει ότι, επιπλέον, τα πρότυπα και τα συστήματα πιστοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ·

16. ζητεί να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές και οι βιομηχανίες της ΕΕ όσον αφορά την 
ανάγκη μείωσης του αποτυπώματος της κατανάλωσης στη γη, ενώ ενθαρρύνει το κοινό 
να καταναλώνει προϊόντα από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης και ζητεί 
να δημιουργηθούν τέτοιες αλυσίδες στη βιοοικονομία της ΕΕ·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς 
καθυστέρηση, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη 
δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλίζονται βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού 
μηδενικής αποψίλωσης για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, σε 
συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις· επιμένει ότι η εν λόγω νομοθεσία 
πρέπει να συνοδεύεται από έναν ισχυρό μηχανισμό επιβολής και να περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.
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