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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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 λαμβάνει σαφώς υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας και να έχει ως βάση τα εθνικά προγράμματα για τα δάση·

2. υπογραμμίζει την πολυλειτουργικότητα των δασών· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σαφής 
η συμβολή της δασοκομίας στην επίτευξη αρκετών από τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και του Γκαίτεμποργκ μέσω της εναρμόνισης της οικονομικής ανάπτυξης με 
σημαντικά περιβαλλοντικά μελήματα και με την ανάπτυξη της υπαίθρου· για το λόγο 
αυτόν, είναι της γνώμης ότι οι καλοί όροι πλαίσιο για την δασοκομία είναι σημαντικοί 
προκειμένου να επιτύχει η Ένωση αρκετούς από τους στόχους της περιβαλλοντικής της 
πολιτικής·

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 και να της ανατεθεί η εκτέλεση του προτεινόμενου 
σχεδίου δράσης·

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, ενώ από την άλλη η καταπολέμηση αυτή δεν πρέπει να 
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δημιουργήσει νέα εμπόδια στο εμπόριο, που πλήττουν με ιδιαίτερη σκληρότητα τους 
μικρότερους παράγοντες της αγοράς και απειλούν να οξύνουν περισσότερο αρκετά 
προβλήματα που αφορούν το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας·

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 υποκαταστήσει μερικώς την 
χρησιμοποίηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων διευρύνοντας τον κύκλο του άνθρακα 
και ότι, για το λόγο αυτό, η χρησιμοποίηση ξυλείας συμβάλλει σημαντικά στις 
δυνατότητες της ΕΕ να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το πρωτόκολλο 
του Κιότο·

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·

7. υπογραμμίζει ότι το 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 να έχουν οι ίδιοι οι κάτοχοι των δασών τον 
έλεγχο της χρήσης και της φροντίδας τους.


