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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να εκπονήσει μια νέα δασική 
στρατηγική της ΕΕ· πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική θα αποτελέσει 
στοιχείο απαραίτητο για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ειδική νομική βάση για μια κοινή δασική πολιτική της 
ΕΕ, δεδομένου ότι η δασική πολιτική αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στα δάση 
και στον δασικό τομέα και απαιτούν συνοχή και ισχυρότερο διατομεακό συντονισμό 
μέσω της δασικής στρατηγικής της ΕΕ· σημειώνει ότι ένα συνεκτικό και σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και 
των επενδύσεων στον δασικό τομέα· 

2. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως νέα στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ, 
απαιτεί επενδύσεις για την πλήρη στήριξη μιας καθαρής και κυκλικής οικονομίας· 
επισημαίνει ότι η βιώσιμη και ενεργός διαχείριση των δασών διαδραματίζει ουσιαστικό 
ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην κυκλική 
βιοοικονομία της Ένωσης· σημειώνει, ειδικότερα, τη σημαντική ικανότητα 
απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από τα διαχειριζόμενα δάση, καθώς και τη 
δυνατότητα των δασικών προϊόντων να υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα και υλικά· 
στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η στρατηγική θα πρέπει να στηρίξει την καινοτομία σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της διασφάλισης ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση και η 
βιώσιμη διαχείρισή τους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών και της 
βιοοικονομίας, ιδίως ως προς την παροχή βιώσιμων πρώτων υλών στον τομέα, και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση· τονίζει ότι η διαθεσιμότητα των πρώτων 
υλών που προέρχονται από βιώσιμες πηγές θα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
προωθείται από ένα υποστηρικτικό και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για όλους τους 
εμπλεκόμενους τομείς·

3. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η νέα δασική στρατηγική να στηρίζεται στους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας: την περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική 
βιωσιμότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική και συνεπή δασική στρατηγική 
που θα ενισχύει και θα αξιοποιεί τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και του δασικού 
τομέα στην ΕΕ·

4. σημειώνει ότι, στην περίπτωση των διαχειριζόμενων δασών, για τα δάση υπό βιώσιμη 
διαχείριση λαμβάνεται επίσης υπόψη η προστασία της βιοποικιλότητας και η 
ποικιλότητα των ειδών και μπορούν, επομένως, να είναι πιο ανθεκτικά σε κλιματικές 
επιπτώσεις όπως οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, και 
αποτελούν ως εκ τούτου σημαντική επένδυση για το μέλλον, όχι μόνο για τις 
κοινότητες και τη φύση, αλλά και για τις δασικές οικονομίες·

5. τονίζει ότι, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα υπό βιώσιμη διαχείριση δάση έχουν 
μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης CO2 σε σύγκριση με τα μη διαχειριζόμενα δάση· 
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ζητεί ως εκ τούτου η νέα δασική στρατηγική να προάγει τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, μεταξύ άλλων και από τις ΜΜΕ·

6. αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη και ενεργός διαχείριση των δασών βασίζεται και διατηρείται 
ως επί το πλείστον από τις ΜΜΕ·

7. τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στον δασικό κλάδο, καθώς και σε νέα μέσα για την επιτάχυνση της 
οικονομικής ανάκαμψης σε περιπτώσεις πανδημίας όπως αυτή που προκλήθηκε από τη 
νόσο COVID-19·

Δασικές βιομηχανίες

8. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί δασικοί πόροι αυξάνονται λόγω τόσο της φυσικής 
ανάπτυξης όσο και της δάσωσης· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κλάδο, οι διευρυμένες 
αλυσίδες αξίας των δασικών βιομηχανιών, από τη δασοκομία έως τη χαρτοποιία, έχουν 
συμβάλει στη δημιουργία περίπου 4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, παρέχοντας 
περίπου το 8 % της συνολικής προστιθέμενης αξίας της ΕΕ που προκύπτει από τη 
μεταποιητική βιομηχανία· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θετική οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική συμβολή του δασικού κλάδου και πιστεύει ότι η δασική 
στρατηγική θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία και την 
τεχνολογική πρόοδο·

9. σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκές δασικές βιομηχανίες συμβάλλουν στην απαλλαγή της 
Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές, μέσω της υποκατάστασης των πρώτων υλών 
και των προϊόντων που συνεπάγονται υψηλές εκπομπές CO2 και της ενέργειας από 
ορυκτά καύσιμα με βιώσιμες εναλλακτικές, ανανεώσιμες λύσεις που βασίζονται στα 
δάση, όπως είναι τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, για παράδειγμα δομικά υλικά, 
νέα καινοτόμα χημικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υλικά 
συσκευασίας, καθώς και βιομάζα, βιοαέριο και βιοκαύσιμα που έχουν παραχθεί με 
βιώσιμες μεθόδους, και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 
Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

10. ζητεί την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία· ενθαρρύνει τη 
βιώσιμη χρήση ξυλείας ως φιλικής προς το περιβάλλον πρώτης ύλης· υπογραμμίζει ότι 
τα προϊόντα με βάση το ξύλο και οι δομικές κατασκευές από ξύλο με μεγάλη διάρκεια 
ζωής συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση της αποθήκευσης 
άνθρακα και τη δημιουργία φαινομένου υποκατάστασης των αερίων του θερμοκηπίου· 
τονίζει τη σημασία της διαθεσιμότητας πρώτων υλών με βάση το ξύλο για τον δασικό 
κλάδο και την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων στον δασικό τομέα στην ΕΕ· τονίζει 
την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση της ξυλείας·

11. τονίζει ότι τα υλικά με βάση το ξύλο πρέπει να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην 
υποκατάσταση εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα σε κλάδους 
όπως ο κατασκευαστικός, η κλωστοϋφαντουργία και οι κλάδοι χημικών προϊόντων και 
υλικών συσκευασίας· τονίζει ότι η ιεράρχηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση το 
ξύλο πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, καθώς και 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους· τονίζει ότι υπάρχει διαρκής ανάγκη για σταθερή 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με τα δάση σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας των δασών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση το ξύλο που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα ορυκτών υλικών ή υλικών υψηλής 
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έντασης άνθρακα· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις πιο φιλικές προς το κλίμα λύσεις για τις 
κατασκευές και τις ανακαινίσεις· ζητεί να υποστηριχθεί ευρύτερα η χρήση του ξύλου 
στον κατασκευαστικό κλάδο· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή στο οικείο σχέδιο ανακαίνισης που προβλέπεται για το τέλος του 
έτους·

13. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης ξυλείας για υλικά, ανανεώσιμη ενέργεια και για τη βιοοικονομία, 
και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει κατάλληλα τα εν λόγω προβλήματα στη 
μελλοντική στρατηγική συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη του στόχου περί 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

14. επισημαίνει ότι ο δασικός τομέας χρειάζεται πρωτίστως ένα σταθερό μακροπρόθεσμο 
πλαίσιο πολιτικής και όχι μέτρα βραχυπρόθεσμης στήριξης·

15. καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει και να διασφαλίσει την επιστροφή των υλικών βιολογικής 
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων ξυλείας, στην αλυσίδα αξίας 
μέσω της ενθάρρυνσης του οικολογικού σχεδιασμού και της προώθησης της χρήσης 
δευτερογενών πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου, πριν από την πιθανή 
αποτέφρωση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για την προώθηση 
βιώσιμων και ανακυκλώσιμων προϊόντων βιολογικής προέλευσης και να στηρίξουν τα 
ανακυκλώσιμα προϊόντα βιολογικής προέλευσης μέσω δημόσιων συμβάσεων και 
στήριξης των επενδύσεων·

17. τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα υποκατάστασης των δασικών προϊόντων δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει την απώλεια των πρωτογενών δασών, τα οποία αναγνωρίζονται ως 
αναντικατάστατα και θα πρέπει να προστατεύονται με νομικά μέσα και με την παροχή 
κινήτρων· 

18. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποτελεσματικότερη χρήση της 
ξυλείας, αρχής γενομένης από τις χρήσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε κάθε 
ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα·

Ενεργειακή πολιτική

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή της 
αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II)1, η οποία 
εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και ορίζει αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
παραγωγής βιομάζας, η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ορίζει κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία πρέπει να πληρούνται προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθώς και η υπαγωγή σε καθεστώτα στήριξης· τονίζει ότι τα εναρμονισμένα 
κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ που συμφωνήθηκαν πρόσφατα είναι απαραίτητα για την ομαλή 

1 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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λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και για την αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού·

20. υπενθυμίζει ότι η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορίζει ότι 
οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να υιοθετούν μια προσέγγιση βάσει 
επικινδυνότητας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη βιώσιμης 
δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας·

Έρευνα και καινοτομία

21. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν η έρευνα και η καινοτομία για 
την ενίσχυση της συμβολής των δασών και του δασικού τομέα στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της εποχής μας· θεωρεί ότι η έρευνα στους τομείς της δασοκομίας και των 
δασικών βιομηχανιών έχει τη δυνατότητα να αποφέρει θετικά αποτελέσματα όσον 
αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων, 
την απασχόληση, τη διατήρηση της υγείας των δασών σε βάθος χρόνου και την 
προστασία της βιοποικιλότητας, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενθαρρύνεται· ζητεί 
επαρκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και για την ενίσχυση και 
την προώθηση νέων και υφιστάμενων δεσμών μεταξύ της έρευνας, της βιομηχανίας, 
της δασοκομίας, της γεωργοδασοκομίας και της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, μέσω 
ειδικών εργαλείων όπως οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις [για παράδειγμα, η εταιρική 
σχέση Circular Bio-based Europe (Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία) και η εταιρική σχέση Build4People)]·

22. τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι συνδέσεις μεταξύ του δασικού τομέα και 
άλλων τομέων, καθώς και τη σημασία της ψηφιοποίησης και των επενδύσεων σε 
έρευνα και καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη βιομηχανικής συμβίωσης· 

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα στον δασικό κλάδο και 
επισημαίνει ειδικότερα τη συμβολή των ΜΜΕ στη βιώσιμη δασική έρευνα και 
καινοτομία· 

24. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και του ειδικευμένου και κατάλληλα 
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στον δασικό τομέα για την επιτυχή εφαρμογή της 
βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην πράξη· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να ενισχύουν τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά 
μέσα ως προς αυτό·

Δεδομένα – χρήση δορυφορικών υπηρεσιών

25. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει ένα δίκτυο παρακολούθησης των ευρωπαϊκών δασών 
στο πλαίσιο του οποίου θα συλλέγονται πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο (για την 
αναδάσωση, τις θερμοκρασίες, τις παρασιτικές ασθένειες, τις φυσικές καταστροφές), σε 
συνάρτηση με το πρόγραμμα παρατήρησης της γης Copernicus· το δίκτυο αυτό θα 
μπορεί να παρέχει αξιόπιστες προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό τη βελτίωση 
της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ακρίβεια των δασικών δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ανταλλαγή άμεσων και συγκρίσιμων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 

26. ζητεί τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης 
που θα καθιστά δυνατή τη λεπτομερή παρακολούθηση των δασών σε ολόκληρη την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση —με σκοπό τη βελτίωση των προειδοποιήσεων για καιρικά 
φαινόμενα και των εκθέσεων αντικτύπου— και θα τροφοδοτεί τις Εθνικές Απογραφές 
Δασών· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό διοικητικό 
φόρτο για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι ΜΜΕ·

27. επισημαίνει ότι τα δάση στην ΕΕ έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και, ως εκ 
τούτου, χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης· εκφράζει ανησυχία για την 
κατάσταση της υγείας και την ανθεκτικότητα των δασών σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης λόγω της κλιματικής αλλαγής και των εστιών επιβλαβών οργανισμών και 
ασθενειών στα δάση· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι μηχανισμοί της ΕΕ για την παρακολούθηση, την παροχή πληροφοριών και 
την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται στους δασικούς πόρους λόγω της 
εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, επιβλαβών οργανισμών και νόσων· καλεί 
την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές εκείνες που 
απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων στη περιοχή της 
Μεσογείου.
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