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Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να εκπονήσει σχέδιο δράσης για μια αειφόρο 
διαχείριση των δασών και υπογραμμίζει ότι η αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της 
δασικής πολιτικής είναι και θα παραμείνει οπωσδήποτε περιορισμένη· διαπιστώνει ότι 
όλες οι αποφάσεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά δάση πρέπει να ξεκινούν από το 
δεδομένο ότι τα ευρωπαϊκά δάση διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και αντιμετωπίζουν 
διαφορετικές περιβαλλοντικές προκλήσεις· γι’ αυτό είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για μία αειφόρο διαχείριση των δασών πρέπει να συμφωνεί με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της και να λαμβάνει σαφώς 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και να έχει ως βάση τα εθνικά προγράμματα για 
τα δάση·

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι τα αποθέματα άκοπης ξυλείας 
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των δασικών ζωνών της Ευρώπης επεκτείνονται, οι περιβαλλοντικές τους 
παράμετροι έχουν επιδεινωθεί σοβαρά κατά την τελευταία δεκαετία, και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο δράσης της εγγυήσεις ότι ο δασικός τομέας 
δεν θα συντελέσει περαιτέρω στην απώλεια και στον κατακερματισμό βιοτόπων και 
δεν θα υπονομεύσει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να αναχαιτίσει την απώλεια 
βιοποικιλότητας έως το 2010·

Or. en

Τροπολογία Hélène Goudin

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χαράξει μια κοινή δασική πολιτική και ότι ο εν 
λόγω τομέας πολιτικής συνιστά σημαντικό ζήτημα για λήψη αποφάσεων σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. sv

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. τονίζει τη σπουδαιότητα της πολυλειτουργικότητας των δασών· επισημαίνει την 
ζωτικής σπουδαιότητας οικολογική, κοινωνική και οικονομική συμβολή των 
δασών στην επίτευξη στόχων ιδιαίτερα σημαντικών για την κοινωνία και ότι για 
την αειφόρο ανάπτυξη των δασών απαιτείται μακροπρόθεσμη θεώρηση, πράγμα 
που σημαίνει ότι θα πρέπει να τεθούν ως βασικές προϋποθέσεις η αρχή της 
προφύλαξης και η διαφοροποίηση· πιστεύει ότι η πρόκληση συνίσταται στην 
εξεύρεση τρόπων διατήρησης και βελτίωσης των διαφόρων αξιόλογων ιδιοτήτων 
των δασών· 

Or. sv

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει την πολυλειτουργικότητα των δασών· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σαφής η συμβολή της δασοκομίας στην επίτευξη αρκετών από τους στόχους της 
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στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκαίτεμποργκ όταν η οικονομική ανάπτυξη 
συνδυάζεται με τα σημαντικά περιβαλλοντικά μελήματα, όπως είναι η διατήρηση 
των προστατευτικών λειτουργιών της βιοποικιλότητας των δασών, και με την 
ανάπτυξη της υπαίθρου· για το λόγο αυτόν, είναι της γνώμης ότι οι καλοί όροι πλαίσιο 
για την δασοκομία και η έντονη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους διάφορους 
ταυτόχρονους στόχους της δασικής διαχείρισης είναι σημαντικοί προκειμένου να 
επιτύχει η Ένωση αρκετούς από τους στόχους της περιβαλλοντικής της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει ήδη πολλές πολιτικές αποφάσεις που 
έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά δάση και στην δασοκομία, αλλά ο 
συντονισμός των επιμέρους τομέων της πολιτικής για τα δάση από την πλευρά της 
Επιτροπής δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός· διαπιστώνει ότι έτσι προέκυψαν 
σοβαρά μειονεκτήματα σχετικά με το συμβατό διαφόρων στόχων της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και με τις συνθήκες που αφορούν την δασοκομία· ως εκ 
τούτου, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει την ισχύουσα δασική 
πολιτική και επισημαίνει ότι το Natura 2000, το δίκτυο της ΕΕ για τη διαφύλαξη 
της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των ειδών, συνιστά σημαντικό στοιχείο των 
πράσινων υποδομών της ΕΕ· 

Or. sv

Τροπολογία Maciej Marian Giertych

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει ήδη πολλές πολιτικές αποφάσεις που 
έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά δάση και στην δασοκομία 
(διαγραφή)· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι τα σημαντικότερα μελήματα της Επιτροπής θα 
πρέπει να είναι (διαγραφή) η διεξαγωγή προκαταρκτικών αξιολογήσεων προκειμένου 
να μπορούν να ληφθούν έγκαιρα υπόψη οι επιπτώσεις ορισμένων πολιτικών 
αποφάσεων στα ευρωπαϊκά δάση και την δασοκομία· για τον λόγο αυτό, είναι της 
γνώμης ότι πρέπει να (διαγραφή) ανατεθεί στη Μόνιμη Δασική Επιτροπή η 
αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων τέτοιου είδους·

Or. en
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Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει ήδη πολλές πολιτικές αποφάσεις που 
έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά δάση και στην δασοκομία, αλλά ο 
συντονισμός των επιμέρους τομέων της πολιτικής για τα δάση από την πλευρά της 
Επιτροπής δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός· διαπιστώνει ότι έτσι προέκυψαν 
σοβαρά μειονεκτήματα σχετικά με το συμβατό διαφόρων στόχων της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και με τις συνθήκες που αφορούν την δασοκομία· ως εκ 
τούτου, τα σημαντικότερα μελήματα της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ο συντονισμός  
της μέχρι τώρα πολιτικής για τα δάση και η μελλοντική διεξαγωγή προκαταρκτικών 
αξιολογήσεων προκειμένου να μπορούν να ληφθούν έγκαιρα υπόψη οι επιπτώσεις 
ορισμένων πολιτικών αποφάσεων στα ευρωπαϊκά δάση και την δασοκομία· για τον 
λόγο αυτόν είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί η Μόνιμη Δασική Επιτροπή με 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και να της ανατεθεί η εποπτεία της 
εκτέλεσης του προτεινόμενου σχεδίου δράσης·

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. επικροτεί το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
– επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διαχείριση και εμπόριο) της Επιτροπής που 
δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας· επισημαίνει ότι η 
παράνομη υλοτομία αφενός προκαλεί σημαντικά οικολογικά και κοινωνικά 
προβλήματα και αφετέρου διαταράσσει την ισορροπία στο εμπόριο προϊόντων 
ξυλείας και επιφέρει οικονομικές ζημίες για τη δασοκομία· διαπιστώνει ότι η πρόοδος 
στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας εξαρτάται 
σημαντικά από την εξάλειψη των παραγόντων, στους οποίους οφείλεται το πρόβλημα 
αυτό, όπως τα ζητήματα ιδιοκτησίας, η διαφθορά και η φτώχεια· τονίζει, ωστόσο, ότι 
ένα σύστημα εθελούσιας αδειοδότησης δεν θα επαρκέσει για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος και επαναλαμβάνει, για τον λόγο αυτό, το αίτημά του για μια 
συνεκτική νομοθετική πρόταση που θα παρεμποδίζει τις εισαγωγές ξυλείας και 
δασικών προϊόντων παράνομης προέλευσης στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα 
προέλευσης, με στόχο την προώθηση μιας υπεύθυνης δασικής διαχείρισης από 
κοινωνική και οικολογική άποψη σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. επικροτεί το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
– επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διαχείριση και εμπόριο) της Επιτροπής που 
δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας· επισημαίνει ότι η 
παράνομη υλοτομία αφενός προκαλεί σημαντικά οικολογικά και κοινωνικά 
προβλήματα και αφετέρου διαταράσσει την ισορροπία στο εμπόριο προϊόντων 
ξυλείας και επιφέρει οικονομικές ζημίες για τη δασοκομία· διαπιστώνει ότι η πρόοδος 
στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας εξαρτάται 
σημαντικά από την εξάλειψη των παραγόντων, στους οποίους οφείλεται το πρόβλημα 
αυτό, όπως η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την ιδιοκτησία, η διαφθορά και η 
φτώχεια· θεωρεί, επίσης, σημαντικό να επιβάλλονται σοβαρές κυρώσεις και ποινές 
σε άτομα και επιχειρήσεις που ασχολούνται με παράνομα υλοτομημένη ξυλεία·

Or. sv

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει την σπουδαιότητα των ανέπαφων δασικών οικοσυστημάτων με στόχο τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών· επισημαίνει ότι τα παραδείγματα παρόμοιων 
δεσμεύσεων περιλαμβάνεται η σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (Ρίο 1992) και ο 
στόχος να τεθεί τέρμα στη μείωση του αριθμού των ειδών έως το 2010 (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Γκαίτεμποργκ το 2001 και του Γιοχάνεσμπουργκ 2002)· διαπιστώνει 
ότι προκειμένου να εκπληρωθούν επιτυχώς οι δεσμεύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να καθορίζονται επαρκείς ζώνες ως προστατευόμενες φυσικές περιοχές 
και να προσαρμόζονται πληρέστερα οι μέθοδοι δασοκαλλιέργειας, σε συνδυασμό με 
το σχεδιασμό τοπίου, στις βιολογικές προϋποθέσεις·

Or. sv

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ξυλείας που εισάγεται στην ΕΕ είναι σε μορφή 
μεταποιημένων προϊόντων, ορισμένα από τα οποία παράγονται από ξυλεία 
παράνομης προέλευσης· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απαγόρευση τέτοιου είδους εισαγωγών παράνομης προέλευσης, να εξετάσει το 
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ενδεχόμενο τροποποίησης του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και των κανόνων 
μη προτιμησιακής  καταγωγής που ισχύουν για την ξυλεία, ούτως ώστε, να 
υποχρεούται η τελευταία χώρα στην οποία πραγματοποιείται η μεταποίηση 
προϊόντων που παράγονται από φυσικούς ορυκτούς πόρους να αποδεικνύει την 
προέλευση και τη νομιμότητα των πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. επισημαίνει ότι το σύστημα πιστοποίησης του Συμβουλίου Δασικής Διαχείρισης 
συνιστά το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα που υποστηρίζουν υπεύθυνες 
εταιρίες ξυλείας, πολλές οργανώσεις αυτόχθονων πληθυσμών, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, καθώς και οικολογικές και κοινωνικές ομάδες σε χώρες παραγωγής 
ξυλείας, και, συνεπώς, προτείνει να απαιτείται από όλες τις εισαγωγές στην ΕΕ να 
πληρούν τα πρότυπα του εν λόγω συστήματος και να φέρουν ανάλογες ενδείξεις·

Or. en

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η ξυλεία είναι μία πρώτη ύλη με μοναδικές ιδιότητες, πράγμα που 
την καθιστά (διαγραφή) ανανεώσιμο φυσικό πόρο· διαπιστώνει ότι η ενίσχυση της 
χρησιμοποίησης της ξυλείας συνιστά επίσης σημαντικό στοιχείο, μεταξύ άλλων, 
κατά τη μετάβαση από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η χρησιμοποίηση της ξυλείας ως 
πρώτη ύλη θα πρέπει να περιορισθεί και ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ η 
κατανάλωση δασικών προϊόντων θα πρέπει να γίνει αποδοτικότερη·

Or. sv
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Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η ξυλεία είναι μία πρώτη ύλη με μοναδικές ιδιότητες, πράγμα που 
την καθιστά έναν πραγματικά ανανεώσιμο φυσικό πόρο· διαπιστώνει ότι η ενίσχυση 
της χρησιμοποίησης της ξυλείας π.χ. στους τομείς που αφορούν τις κατασκευές, το 
χαρτί, τα υλικά συσκευασίας και την ενέργεια μπορεί να συμβάλλει στην 
αντικατάσταση της χρησιμοποίησης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων διευρύνοντας 
τον κύκλο του άνθρακα και ότι, για το λόγο αυτό, η βιώσιμη χρησιμοποίηση ξυλείας 
δείχνοντας τον κατάλληλο σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την κοινωνική 
δικαιοσύνη συμβάλλει σημαντικά στις δυνατότητες της ΕΕ να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τις κλιματικές μεταβολές και  το πρωτόκολλο του Κιότο·

Or. en

Τροπολογία Riitta Myller

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. τονίζει τη σπουδαιότητα της διαφοροποιημένης έρευνας στον τομέα της ξυλείας για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον· διαπιστώνει ότι, ως πρώτη ύλη, η ξυλεία 
περιέχει πολλές χημικές ουσίες οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες και ότι θα πρέπει να επενδυθούν επαρκείς πόροι στην έρευνα 
σχετικά με τις εν λόγω ουσίες και την ανάπτυξη των εφαρμογών τους στην αγορά· 

Or. fi

Τροπολογία Maciej Marian Giertych

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. εφιστά την προσοχή στις περιοχές όπου τα δάση έχουν πληγεί επανειλημμένα από 
εκτεταμένες πυρκαγιές και εκφράζει την αλληλεγγύη της· ωστόσο, θεωρεί σημαντική 
την διαπίστωση ότι τόσο τα προβλήματα που αφορούν τις πυρκαγιές στα δάση όσο 
και οι συνθήκες καταπολέμησής τους διαφέρουν πολύ στα επιμέρους κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι (διαγραφή), όπως δείχνει η πείρα, για μια πραγματικά 
αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών στα δάση είναι 
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καθοριστικές οι προσπάθειες και η εφαρμογή επιτόπιων μέτρων·.

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. εφιστά την προσοχή στις περιοχές όπου τα δάση έχουν πληγεί επανειλημμένα από 
εκτεταμένες πυρκαγιές και εκφράζει την αλληλεγγύη της· ωστόσο, θεωρεί σημαντική 
την διαπίστωση ότι τόσο τα προβλήματα που αφορούν τις πυρκαγιές στα δάση όσο 
και οι συνθήκες καταπολέμησής τους διαφέρουν πολύ στα επιμέρους κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Forest Focus προσφέρει βέβαια πολύτιμη υποστήριξη 
στους πληγέντες, αλλά, όπως δείχνει η πείρα, για μια πραγματικά αποτελεσματική 
πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση είναι καθοριστικές οι προσπάθειες και η εφαρμογή 
επιτόπιων μέτρων καθώς και διαφορετικές δασοκομικές πρακτικές αποφεύγοντας 
εύφλεκτες μονοκαλλιέργειες, και ιδίως των ευκαλύπτων·  

Or. en

Τροπολογία María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει ότι, προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων της ΕΕ για την 
πρόληψη των πυρκαγιών χορηγείται μέσω της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου, 
αλλά αποδοκιμάζει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων που 
εφαρμόζονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ενώ θα ήταν απαραίτητο να 
ενισχυθεί ο συντονισμός μέσω της χάραξης κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου συντονισμού στα 
μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν διάφορες εθνικές διοικήσεις και/ή τοπικές 
κυβερνήσεις·

Or. es
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Τροπολογία Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σε κάθε περιοχή να καθορίσει συνολική 
στρατηγική για την καταπολέμηση των πυρκαγιών την οποία να συντονίζει με 
εκείνη του κράτους· πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική πρόληψης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ γεωργίας και δασικού περιβάλλοντος, τους 
κινδύνους στην περιοχή και τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους·

Or. es

Τροπολογία Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. τονίζει ότι η αναδάσωση συνιστά μέσο θεμελιώδους σπουδαιότητας για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης και της ξηρασίας· κατά συνέπεια, πρέπει να 
χρηματοδοτούνται δράσεις και στρατηγικές αναδάσωσης στις οποίες θα πρέπει να 
μετέχουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, οι δήμοι και τα αστικά κέντρα· 
πιστεύει ότι η εν λόγω αναδάσωση θα πρέπει να προσδιορισθεί ποσοτικά βάσει 
αριθμητικών στοιχείων, να αξιολογείται και ότι θα πρέπει να παρακολουθείται η 
εξέλιξή της καθώς και τα χαρακτηριστικά της·

Or. es

Τροπολογία Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6 δ (νέα)

6δ. ζητεί να αναπτυχθούν και να διερευνηθούν οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται 
για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών μέσω δορυφόρων και πλέον 
σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται τόσο για 
τα δάση όσο και για την προστασία των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7 (νέα)

7. τονίζει τη σπουδαιότητα εφαρμογής φάσματος διαφορετικών δασοκομικών 
μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές προϋποθέσεις των περιοχών από 
πλευράς γονιμότητας, κλίματος και δασικών οικοσυστημάτων· πιστεύει ότι θα 
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πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι δασοκομίας που προσαρμόζονται καλύτερα στις 
φυσικές προϋποθέσεις και στις ανάγκες των μικρότερων γαιοκτημόνων και οι 
οποίες είναι συμβατότερες με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάπτυξη που σχετίζονται με 
εναλλακτικές μεθόδους αποφεύγοντας, κατά το δυνατό, την αποψιλωτική υλοτομία, 
μονομερής καλλιέργειας και τη χρησιμοποίηση τεχνιτών μέσων·

Or. sv

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. τονίζει το σημαντικό ρόλο του Natura 2000 είναι το κοινοτικό δίκτυο που φροντίζει 
για την προστασία της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της πανίδας και της 
χλωρίδας, αποτελεί δε συνέχιση των παλιότερων εθελοντικών δράσεων στον εν λόγω 
τομέα· θεωρεί ότι προϋπόθεση για την επιτυχία του Natura 2000 και άλλων 
προσπαθειών που στοχεύουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι η δέσμευση 
των κατόχων των δασών να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες διατήρησης των δασών 
τους·

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. αποδοκιμάζει την έλλειψη αναφοράς, στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στα 
τελευταία εναπομείναντα παρθένα δάση της ΕΕ· πιστεύει ότι τα δάση αυτά 
παρουσιάζουν μοναδική αξία βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων 
απειλούμενων ειδών, πολλά από τα οποία σχετίζονται με τα παρθένα δάση και δεν 
μπορούν να επιβιώσουν σε νεοφυτεμένα δάση· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ να 
αναλάβει αμέσως δράση για την προστασία των εναπομεινάντων παρθένων δασών·

Or. en

Τροπολογία Caroline Lucas, Satu Hassi

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. τονίζει την ανάγκη για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και οικολογικών παραμέτρων των δασικών λειτουργιών, και 
επισημαίνει ότι η κακή διαχείριση του δασοκομικού τομέα έχει οδηγήσει σε 
κοινωνικές αντιθέσεις με τους πληθυσμούς που εξαρτώνται από τα δάση και ιδίως 
την κοινότητα Σάμι·  τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη συμμετοχής όλων των 
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ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού πληθυσμού και οικολογικών 
και κοινωνικών ΜΚ,Ο στη διαχείριση των δασών·  πιστεύει, επίσης, ότι 
απαιτούνται μέτρα κατεπείγοντος για την προστασία των εθιμικών εγγείων 
δικαιωμάτων καθώς και του τρόπου ζωής των πληθυσμών στην Ευρώπη που 
εξαρτώνται από τα δάση·

Or. en

Τροπολογία Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. επιβεβαιώνει ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +) είναι 
καθοριστικής σπουδαιότητας για την προστασία όλων των ευρωπαϊκών δασών 
μέσω μέτρων παρακολούθησης και πρόληψης των παραγόντων που συντελούν 
στην υποβάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών·

Or. es


