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B6-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας 
της βιοποικιλότητας (COM(2008)0645),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιθυμεί να περιστείλει την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε 2 ºC και να περιορίσει κατά το ήμισυ την απώλεια της βιοποικιλότητας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 20% περίπου των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την απώλεια της βιοποικιλότητας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών πραγματοποιείται με τον ανησυχητικό 
ρυθμό των 13 εκατομμυρίων εκταρίων ανά χρόνο, με τον κύριο όγκο της να λαμβάνει 
χώρα σε τροπικά δάση, αλλά και σε κάποιο βαθμό στην Ευρώπη, ιδίως στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση των δασών λαμβάνει διαφορετικές μορφές και 
προσδιορίζεται δύσκολα, αλλά επίσης έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και σε αγαθά και υπηρεσίες,

1. τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της διατήρησης των δασών και των 
πολιτικών βιώσιμης διαχείρισης και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ· ζητεί ποσοτική αξιολόγηση της επίπτωσης των δασών σε πολιτικές της ΕΕ, όπως οι 
σχετικές με την ενέργεια (ιδίως για τα βιοκαύσιμα), τη γεωργία, τη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση, τις συμβάσεις, το εμπόριο και την αναπτυξιακή συνεργασία·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για 
αυστηρότερες κοινοτικές απαιτήσεις βιωσιμότητας για το σύνολο της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τα δάση·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολιτικές των πράσινων δημοσίων συμβάσεων 
(ΠΔΣ) και για την προώθηση μέσων όπως η οικολογική σήμανση και τα συστήματα 
πιστοποίησης των δασών· ζητεί την άμεση έγκριση και εφαρμογή των πολιτικών των 
ΠΔΣ για προϊόντα ξυλείας σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την πολιτική τους σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας 
και αντιστοίχως να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους όσον αφορά τα συγκεκριμένα πρότυπα·
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4. υποστηρίζει τη δημιουργία παγκόσμιου μηχανισμού για τον περιορισμό του διοξειδίου 
του άνθρακα μέσω της προστασίας των δασών στο πλαίσιο του UNFCCC· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τη δέσμευσή τους για αναστολή της αποψίλωσης των δασών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με τη χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), προκειμένου να περιορίσουν τις εκπομπές 
λόγω αποψίλωσης δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

5. σημειώνει ότι οι δασικές πιστώσεις στην αγορά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα 
μπορούσαν, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να αποτελέσουν τμήμα ενός 
συνδυασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών· τονίζει ότι μια 
τελική απόφαση όσον αφορά την ένταξη των δασικών πιστώσεων στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών (ETS), θα πρέπει να ληφθεί μετά από ενδελεχή ανάλυση της σκοπιμότητας
όλων των πιθανών μηχανισμών χρηματοδότησης και αξιολόγηση των συμπερασμάτων 
της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στην Κοπεγχάγη και των πιλοτικών 
προγραμμάτων· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση, παρά τον τίτλο της, δεν 
αναφέρεται στην υποβάθμιση των δασών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια 
δράσης και πιλοτικά προγράμματα, και να δείξει δέσμευση προς την ίδια τη δασική 
πολιτική της για να σταματήσει όχι μόνο η αποψίλωση των δασών αλλά και η 
υποβάθμισή τους (επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση), αναπτύσσοντας και καθιερώνοντας, 
συν τοις άλλοις, κατάλληλα συστήματα ελέγχου προκειμένου να λαμβάνει κατάλληλα 
δεδομένα σχετικά με το έδαφος και τη βιομάζα στα δάση·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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