
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέα στρατηγική
της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2021

Ποια είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση μετά το 2020;

Τα δάση είναι σπουδαίος σύμμαχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας
βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα και περιορίζουν τον αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής, ελαττώνοντας, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία των πόλεων, προστατεύοντάς
μας από σοβαρές πλημμύρες και μειώνοντας τις επιπτώσεις της ξηρασίας.

Τα δάση είναι πολύτιμα οικοσυστήματα που φιλοξενούν σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας της
Ευρώπης, ενώ οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν συμβάλλουν στην υγεία και την
ευημερία μας μέσω της ρύθμισης των υδάτων, της παροχής τροφίμων, φαρμάκων και υλικών, της
μείωσης και του ελέγχου του κινδύνου καταστροφών, της σταθεροποίησης του εδάφους και του
ελέγχου της διάβρωσης, του καθαρισμού του αέρα και των υδάτων. Τα δάση είναι τόποι αναψυχής,
χαλάρωσης και μάθησης, αλλά και διασφάλισης των μέσων διαβίωσης.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030 είναι μία από τις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και εξετάζει καθεμιά ξεχωριστά, όλες τις λειτουργίες των δασών.
Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και
στη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει τις απορροφήσεις της από φυσικές καταβόθρες σύμφωνα με τον
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

Η στρατηγική καθορίζει ένα όραμα και συγκεκριμένες δράσεις για να αυξηθούν τα δάση και να
βελτιωθεί η ποιότητά τους στην ΕΕ, καθώς και για να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προστασία,
την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Σκοπός της είναι να προσαρμοστούν τα δάση της
Ευρώπης στις νέες συνθήκες, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας που
προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν τα δάση να συνεχίσουν να
επιτελούν τις κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες τους και για να εξασφαλίσουμε δυναμικές αγροτικές
περιοχές και ακμάζοντες αγροτικούς πληθυσμούς.

Η προώθηση των όσο το δυνατόν φιλικότερων προς το κλίμα πρακτικών διαχείρισης των δασών θα
γίνει παράλληλα και σε συνέργεια με την υποστήριξη μιας ισχυρής και βιώσιμης δασικής
βιοοικονομίας. Οι βιομηχανίες κατεργασίας ξύλου αντιπροσωπεύουν το 20 % των μεταποιητικών
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, στηρίζουν 3,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και έχουν ετήσιο κύκλο
εργασιών 640 δισεκατομμύρια ευρώ. Η στρατηγική ζητεί τη βέλτιστη αξιοποίηση της ξυλείας σύμφωνα
με την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης και δίνει προτεραιότητα στα προϊόντα ξυλείας που μπορούν να
αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα προϊόντα από ορυκτά καύσιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα μακρόβια
προϊόντα ξύλου. Αποσκοπεί επίσης στην τόνωση της δασικής οικονομίας που δεν συνδέεται με την
ξυλεία, όπως είναι ο οικοτουρισμός.

Η στρατηγική επιβεβαιώνει την ανάγκη και τη δέσμευση για αυστηρή προστασία των τελευταίων
πρωτογενών και παλαιών δασών που απομένουν στην ΕΕ. Αν και πρόκειται για ένα μικρό μόνο μέρος
των δασών της ΕΕ, η ενέργεια αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση της καλής διατήρησης των κύριων
δεξαμενών βιοποικιλότητας και σημαντικών αποθεμάτων άνθρακα για τις μελλοντικές γενιές. Επίσης, η
στρατηγική καθορίζει δράσεις για τη ενίσχυση της έννοιας της αειφόρου διαχείρισης των δασών όσον
αφορά τα ζητήματα σχετικά με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, προάγει τις πρακτικές διαχείρισης των
δασών που είναι φιλικότερες προς το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και επιπλέον προβλέπει την
καθιέρωση δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση της φύσης, όσον αφορά τα δάση, στον
επικείμενο ενωσιακό νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, όπως έχει ανακοινωθεί στη στρατηγική
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη καθεστώτων ενισχύσεων για τους ιδιοκτήτες και τους
διαχειριστές δασών που παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος, π.χ. διατηρώντας μέρη των δασών τους
ανέπαφα. Καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
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πολιτικής (ΚΓΠ), καθεστώτα ενισχύσεων για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών που
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημά τους.
Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή πρακτικών ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας,
για παράδειγμα μέσω των οικολογικών προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη γεωργοδασοκομία ή τις
παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης. Μια ειδική πρωτοβουλία σχετικά με την ανθρακοδεσμευτική
γεωργία, που ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και πρόκειται να
παρουσιαστεί από την Επιτροπή στα τέλη του 2021, θα προωθήσει περαιτέρω ένα νέο πράσινο
επιχειρηματικό μοντέλο που ανταμείβει τις φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές των
διαχειριστών γης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών και των ιδιοκτητών δασών, ανάλογα με τα
οφέλη που προσφέρουν για το κλίμα. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα
μέρη του τομέα των δασών, θα αναπτυχθεί καθοδήγηση σχετικά με δασοκομικές πρακτικές οι οποίες θα
σέβονται περισσότερο τη φύση. Η δε εφαρμογή τους θα προαχθεί μέσω ενός προαιρετικού συστήματος
πιστοποίησης.

Επίσης, προωθείται ένα άλλο σύνολο καταλυτικών παραγόντων που ξεκινούν από την έρευνα και την
κατάρτιση και εκτείνονται έως τις καθοδηγητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βελτίωση της κατάστασης των δασών της ΕΕ.
Επιπλέον, η επικαιροποιημένη δομή διακυβέρνησης για τα δάση θα δημιουργήσει έναν πιο συμμετοχικό
χώρο για τα κράτη μέλη, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή
κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον των δασών στην ΕΕ
και να συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των πολύτιμων πόρων για τις επόμενες γενιές.

Η στρατηγική συνοδεύεται από χάρτη πορείας για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων
επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών.

Προκειμένου να υπάρξει μια συνολική και συγκρίσιμη εικόνα της κατάστασης, της προόδου και της
προβλεπόμενης ανάπτυξης των δασών στην ΕΕ, στη στρατηγική για τα δάση ανακοινώνεται
νομοθετική πρόταση σχετικά με την παρατήρηση των δασών, την υποβολή εκθέσεων και τη συλλογή
δεδομένων στην ΕΕ. Ένα εναρμονισμένο σύστημα συλλογής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό
με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο κρατών μελών, είναι υψίστης σημασίας για να διασφαλιστεί
ότι τα δάση μπορούν να επιτελέσουν τις ποικίλες λειτουργίες τους όσον αφορά το κλίμα, τη
βιοποικιλότητα και την οικονομία, όπως συμφωνήθηκε σε επίπεδο ΕΕ.

Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τα μέτρα επιβολής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ
εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δασών και την εμπορία ξυλείας.

Ποια είναι η κατάσταση των δασών της ΕΕ;

Σήμερα, το 43,5 % των χερσαίων εκτάσεων της ΕΕ — περίπου 182 εκατομμύρια εκτάρια καλύπτονται
από δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά στα σύνολα
των δεδομένων, είναι σαφές ότι τα ευρωπαϊκά δάση υφίστανται αυξανόμενη πίεση, εν μέρει λόγω των
φυσικών διεργασιών αλλά και λόγω της αυξημένης ανθρώπινης δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης βιομάζας, της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης του αέρα και των
υδάτων, της αστικής εξάπλωσης, του κατακερματισμού του τοπίου και της απώλειας οικοτόπων και
βιοποικιλότητας. Οι δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στις φυσικές
διεργασίες, τη δάσωση, την αειφόρο διαχείριση και την ενεργό αποκατάσταση, αλλά παράλληλα η
απώλεια δενδροκάλυψης επιταχύνθηκε και η κατάσταση διατήρησης των δασών είναι κακή,
συμπεριλαμβανομένου του 27 % της δασικής έκτασης της ΕΕ που προστατεύεται και θα πρέπει να είναι
το υγιέστερο τμήμα της.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τα δάση της Ευρώπης και του
κόσμου ολόκληρου. Η υπερθέρμανση του πλανήτη υπήρξε ήδη τόσο έντονη που προκάλεσε αλλαγές
στους δασικούς οικοτόπους, ενώ μεγάλες δασικές περιοχές στην ΕΕ έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια
από την πρωτοφανή εξάπλωση του σκολύτη, σοβαρές ξηρασίες και νέες μορφές δασικών πυρκαγιών.
Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί και να αυξήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η
παροχή άλλων ζωτικών υπηρεσιών οικοσυστήματος των δασών.

Επομένως, είναι επείγουσα ανάγκη να αντιστραφούν οι αρνητικές τάσεις και να υιοθετηθούν
καινοτόμες και φιλικότερες προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές διαχείρισης, δάσωσης και
αποκατάστασης των δασών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και θα συμβάλλουν στην
προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η προσφορά
ξυλείας συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δασών σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξύλο υψηλής οικολογικής αξίας και η
βιοοικονομία με βάση το ξύλο θα πρέπει να παραμείνει εντός των ορίων της αειφορίας και να είναι
συμβατή με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και το 2050.

Θα μειώσει η στρατηγική την εκμετάλλευση των δασών στην ΕΕ;

Στόχος της στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι τα δάση στην ΕΕ θα αναπτύσσονται, θα είναι υγιή και



ανθεκτικά κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η στρατηγική αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η ξυλεία
χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης, ότι η υλοτομία
παραμένει εντός των ορίων της αειφορίας και ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού νόμου για το
κλίμα και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, όπως συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Είναι σαφές ότι, με βάση τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και το
2050, η ξυλεία δεν αποτελεί απεριόριστο πόρο και τα κράτη μέλη πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη.
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, έως το 2050 τα δυνητικά πρόσθετα οφέλη από
τα προϊόντα υλοτομίας και την υποκατάσταση υλικών δεν είναι πιθανό να αντισταθμίσουν τη μείωση
της καθαρής δασικής καταβόθρας που συνδέεται με την αυξημένη υλοτομία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να δώσουν προσοχή σ' αυτόν τον κίνδυνο, η αντιμετώπιση του οποίου εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους
βάσει της σχετικής εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων
επιπλέον;

Η φύτευση και η καλλιέργεια επιπλέον δέντρων πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό των οικολογικών
αρχών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και έχοντας κατά νου τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών
στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φυτευτεί το κατάλληλο δέντρο στον κατάλληλο τόπο και
για τον κατάλληλο σκοπό σε δάση, αγροδασικές και αστικές περιοχές. Η δέσμευση για τη φύτευση 3
δισεκατομμυρίων δέντρων θα υλοποιηθεί με μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχεδιασμού και
παρακολούθησης που θα διασφαλίζει ότι τα δέντρα δεν φυτεύονται απλώς, αλλά μπορούν και να
αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου και να ευδοκιμήσουν σ' ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Ο ρόλος
της Επιτροπής θα είναι να διευκολύνει, να κινητοποιεί, να καταμετρά και να παρακολουθεί την πρόοδο.

Η επιτυχία της δέσμευσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο
επίπεδο της βάσης. Τα άτομα, οι ενώσεις, οι εταιρείες, οι δημόσιοι φορείς, όπως είναι οι δήμοι και οι
περιφέρειες, ενθαρρύνονται να πάρουν μέρος στην πρωτοβουλία. Η Επιτροπή, σε συνδυασμό με άλλες
σχετικές πρωτοβουλίες, όπως το σύμφωνο για το κλίμα ή η συμμαχία «Εκπαίδευση για το κλίμα», θα
προωθήσει τη δέσμευση και θα κινητοποιήσει πολίτες και σχολεία. Ο χάρτης πορείας για 3
δισεκατομμύρια δέντρα καθορίζει τους όρους για την καταμέτρηση των επιπλέον δέντρων.

Για τη χρηματοδότηση των δενδρυλλίων, του κόστους της εργασίας για τη φύτευση, την προετοιμασία
του εδάφους και τη μετέπειτα φροντίδα, θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ για τη
συγχρηματοδότηση, όπως το πρόγραμμα LIFE, τα ταμεία για την πολιτική συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα θα διαδραματίσει
επίσης σημαντικό ρόλο. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα στηρίξει την πρωτοβουλία βελτιώνοντας
τις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την αποκατάσταση, τη δάσωση και την αναδάσωση.

Οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο και να παρακολουθούν τη
φύτευση των δέντρων μέσω ενός ιστοτόπου και ενός διαδικτυακού διαδραστικού χάρτη με τον
ενσωματωμένο μετρητή «Map-My-Tree» που ανέπτυξε η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος. 

Με ποιον τρόπο θα στηρίξει η στρατηγική τους δασοκόμους και τους ιδιοκτήτες δασών;

Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, ιδίως μικρών εκμεταλλεύσεων, συχνά εξαρτώνται άμεσα
από τα δάση για την διαβίωσή τους. Τα άλλα οφέλη, ιδίως η παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος,
ανταμείβονται σπάνια ή ποτέ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η εκτιμώμενη αξία όλων των προϊόντων
υλοτομίας εκτός του ξύλου στην Ευρώπη ανέρχεται σε 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με
σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών χρειάζονται ώθηση και οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν
να παρέχουν και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος μέσω της προστασίας και αποκατάστασης των δασών
και για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των δασών τους μέσω της υιοθέτησης των όσο το δυνατόν
φιλικότερων προς το κλίμα και τη βιοποικιλότητα πρακτικών διαχείρισης των δασών. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό σε τμήματα της Ευρώπης που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή νωρίτερα
και περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και στα οποία οι αγροτικές περιοχές έχουν υποφέρει από την
απώλεια εισοδήματος, μέσων διαβίωσης ή ακόμη και ζωών λόγω δασικών καταστροφών.

Η νέα ΚΓΠ (για την περίοδο 2023-2027) προσφέρει αυξημένη ευελιξία για τον σχεδιασμό σχετικών με
τα δάση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, καθώς και για τη μείωση
της γραφειοκρατίας, ενώ παράλληλα συνδέει και διασφαλίζει μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των εθνικών πολιτικών για τα δάση και της νομοθεσίας της ΕΕ για
το περιβάλλον και το κλίμα. Οι συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της
ΚΓΠ, για την περίοδο 2023-2027 ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τους τα δάση.
Η στρατηγική για τα δάση καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να οργανώσουν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο
της ΚΓΠ καθεστώτα ενισχύσεων για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν οι ιδιοκτήτες και οι
διαχειριστές δασών και να επιταχύνουν την ανάπτυξη πρακτικών ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας μέσω
αυτών και άλλων δημόσιων μέσων.

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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Η στρατηγική προβλέπει επίσης διά βίου κατάρτιση και συμβουλές για τη στήριξη των δασοκόμων στις
προσπάθειές τους να επιτύχουν την αειφόρο διαχείριση και την προσαρμογή των δασών στην
κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή προτείνει να καταγραφούν οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στον
τομέα των δασών και σκοπεύει να δρομολογήσει προγράμματα κατάρτισης για την αντιστοίχιση της
ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.

Τέλος, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση του ρόλου της δασοκομίας στην
ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τη γεωργία. Στόχος θα είναι η επιτάχυνση της υιοθέτησης
καινοτομιών, η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, της συνεργασίας, της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της παροχής συμβουλών για τη στήριξη πρακτικών αειφόρου διαχείρισης των δασών
και η απελευθέρωση του κοινωνικοοικονομικού και περιβαλλοντικού δυναμικού των δασών στις
αγροτικές περιοχές.

Η ερευνητική αποστολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την υγεία του εδάφους και τα
τρόφιμα θα παράσχει ένα ισχυρό εργαλείο που θα στηρίξει την αποκατάσταση υγιών και
προσαρμοσμένων στον κάθε τόπο δασών και εδαφών.

Ποιος είναι ο ρόλος της βιοοικονομίας στη στρατηγική για τα δάση;

Η αειφόρος ακατέργαστη ξυλεία και τα υπόλοιπα υλικά και προϊόντα εκτός της ξυλείας είναι καίριας
σημασίας για τη μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Η στρατηγική για τα
δάση αποσκοπεί στην τόνωση της αειφόρου βιοοικονομίας των δασών στο σύνολό της, ώστε να
λειτουργεί σε συνέργεια με τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Όσον αφορά την ξυλεία, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε καινοτόμα προϊόντα και να στραφεί από τις
βραχύβιες στις μακρόβιες χρήσεις του ξύλου. Όσο μακροβιότερο το προϊόν, τόσο καλύτερο είναι για
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα προϊόντα ξύλου που παράγονται με βιώσιμο τρόπο
και είναι μακρόβια μπορούν να συμβάλουν στην αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω του
διοξειδίου του άνθρακα που ενσωματώνεται σ' αυτά.

Ο κατασκευαστικός τομέας, ειδικότερα, παρέχει πολλές δυνατότητες για ακόμη μεγαλύτερη χρήση
ξυλείας και υποκατάστασης αντίστοιχων υλικών από ορυκτά καύσιμα, έτσι ώστε το δομημένο
περιβάλλον μας να καταστεί μέρος της καταβόθρας διοξειδίου του άνθρακα, καθώς το ξύλο που
αποθηκεύει το διοξείδιο του άνθρακα θα διατηρείται και θα επαναχρησιμοποιείται. Η νέα ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία Bauhaus θα στηρίξει καινοτόμα έργα στον τομέα των ξύλινων κατασκευών. Επιπλέον, η
Επιτροπή θα αναπτύξει ένα χάρτη πορείας για το 2050 με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων, καθώς και μεθοδολογία για τον ποσοτικό
προσδιορισμό των κλιματικών οφελών από τα προϊόντα δομικών κατασκευών και άλλα δομικά υλικά
από ξύλο.

Επίσης, και τα βραχύβια προϊόντα με βάση το ξύλο μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, ιδίως
όσον αφορά την αντικατάσταση των αντίστοιχων προϊόντων από ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, το ξύλο
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βραχύβιων προϊόντων, καθώς και για την παραγωγή ενέργειας,
θα πρέπει να προέρχεται από τα είδη που είναι ακατάλληλα για μακρόβια υλικά και προϊόντα, και από
τη δευτερογενή ξυλώδη βιομάζα, όπως είναι τα υποπροϊόντα πριονιστηρίων, τα υπολείμματα και τα
ανακυκλωμένα υλικά.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, αντί να αυξηθεί η υλοτομία, θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όλων των
προϊόντων με βάση το ξύλο. Η ενίσχυση της κυκλικότητας των προϊόντων προσφέρει τη δυνατότητα
διατήρησης όλων των προϊόντων με βάση το ξύλο στην οικονομία για περισσότερες από μία χρήσεις.

Παράλληλα με τη δασική βιοοικονομία που βασίζεται στο ξύλο, η στρατηγική υπογραμμίζει τη σημασία
της προώθησης της βιοοικονομίας που δεν βασίζεται στο ξύλο, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής
και του οικοτουρισμού, ώστε τα έσοδα στις αγροτικές περιοχές να προέρχονται από διάφορες πηγές, με
ταυτόχρονα οφέλη για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Ο αυξανόμενος πολυλειτουργικός ρόλος που θα διαδραματίσουν τα δάση στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο
και κλιματικά ουδέτερο μέλλον θα απαιτήσει ένα ιδιαίτερο σύνολο πολλών δεξιοτήτων. Θα υπάρξει
ανάγκη για εμπειρογνώμονες σε θέματα βελτιωμένων πρακτικών αειφόρου διαχείρισης των δασών και
δάσωσης, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και σχεδιαστές, εμπειρογνώμονες σε θέματα τροφίμων, ειδικούς σε
θέματα δεδομένων, χημικούς, διαμεσολαβητές οικοτουρισμού. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικά
εργαλεία για την ανάπτυξη των αναγκαίων νέων δεξιοτήτων.

Ποιον τρόπο προτείνει η στρατηγική για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της
ενημέρωσης που αφορά τα δάση στην ΕΕ;

Υπάρχει γενική ανάγκη για περισσότερα, καλύτερα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τα ευρωπαϊκά
δάση και τον τρόπο διαχείρισής τους. Σήμερα, δεν υπάρχουν πλήρεις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
ούτε επαρκής σχεδιασμός για τα δάση, ο οποίος θα αντιμετώπιζε με συντονισμένο τρόπο και θα παρείχε
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μια ολοκληρωμένη εικόνα της πολυλειτουργικότητας των δασών στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σ' αυτήν, την οικολογική κατάσταση των
δασών, την πρόληψη και τον έλεγχο των ζημιών των δασών και τη ζήτηση και προσφορά δασικής
βιομάζας για διάφορους κοινωνικοοικονομικούς σκοπούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός, τα κράτη μέλη να έχουν συμφωνήσει, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δάση και τη δασική
βιοοικονομία κατά τη μετάβαση της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και αφετέρου, να
υπάρχουν αρκετοί διάσπαρτοι μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, αλλά να μην
υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να τους φέρει σε επαφή και να καταστήσει δυνατή
την ολοκληρωμένη και από κοινού με τα κράτη μέλη απόδειξη ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο
και ότι τα δάση μπορούν πράγματι να ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις και λειτουργίες τους.

Για την αντιμετώπιση των κενών και των αδυναμιών αυτών, η Επιτροπή θα προτείνει ένα νομοθετικό
πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με
τα δάση, ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνει με ολοκληρωμένο τρόπο τη γενική κατάσταση, την
εξέλιξη, τη διαχείριση και τη χρήση των δασών και των δασικών πόρων της ΕΕ. Το πλαίσιο θα
χρησιμοποιεί τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και γεωχωρικά δεδομένα ενσωματωμένα στην επίγεια
παρακολούθηση, τα οποία θα βελτιώσουν την ακρίβεια της παρακολούθησης και θα περιλαμβάνουν
στρατηγικά σχέδια για τα δάση που θα αναπτυχθούν από τις αρμόδιες εθνικές ή, κατά περίπτωση,
περιφερειακές αρχές, στη βάση μιας κοινής γενικής δομής και στοιχείων.

Το σύστημα πληροφοριών για τα δάση της Ευρώπης (FISE) αποτελεί σήμερα το ενιαίο σημείο
εισαγωγής δεδομένων και πληροφοριών για την υποστήριξη των πολιτικών που αφορούν τα δάση στην
Ευρώπη και ήδη συμβάλλει στην παρακολούθηση των ευρωπαϊκών δασών με βάση δεδομένα και
πληροφορίες που προέρχονται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη του ΕΟΧ. Το νέο πλαίσιο
παρακολούθησης των δασών της ΕΕ θα ενισχύσει περαιτέρω το FISE και θα αξιοποιήσει την υποδομή
του. 

Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η στρατηγική την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας;

Υπάρχει σαφής ισορροπία αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τα δάση. Η
ΕΕ έχει διάφορες κοινές αρμοδιότητες με τα κράτη μέλη που αφορούν τα δάση, συμπεριλαμβανομένου
του κλίματος, του περιβάλλοντος και της γεωργίας, τις οποίες η Ένωση έχει ασκήσει τηρώντας την
αρχή της επικουρικότητας. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ήδη το 1999 ότι η προστασία των δασών
εμπίπτει στην περιβαλλοντική νομική βάση της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα για
τα δάση και τη δασοκομία σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. με την οδηγία για τους οικοτόπους, τον
κανονισμό για την ξυλεία, τον κανονισμό για τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης γης και τη
δασοκομία, την κλιματική πολιτική και με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας.

Με ποιον τρόπο συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χάραξη αυτής της στρατηγικής;

Κατά την προετοιμασία της στρατηγικής πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες διαβούλευσης.
Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση σχετικά με τον χάρτη πορείας και ανοικτή δημόσια διαβούλευση μέσω
του ιστοτόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η οποία έλαβε
περισσότερες από 19.000 απαντήσεις. Πραγματοποιήθηκαν επίσης στοχευμένες διαβουλεύσεις με τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για τη δασοκομία, με τις δασικές
βιομηχανίες και επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς.
Ελήφθησαν επίσης υπόψη η αξιολόγηση της τρέχουσας στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση και άλλων
πολιτικών που σχετίζονται με το δάσος (π.χ. βιοποικιλότητα, αγροτική ανάπτυξη). Ακόμη,
συνεκτιμήθηκε η σχετική συμβολή των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η συμβολή αυτή
συμπεριελάμβανε τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου (π.χ. σχετικά με την αναθεώρηση της
στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση και τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα) και πρόσφατα
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάση.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης συνοψίζονται σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών
της Επιτροπής που συνοδεύει τη στρατηγική.

Τι κάνει η Επιτροπή για να αποτρέψει την αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό;

Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με τα δάση είναι εγγενώς
παγκόσμιες. Παρά το γεγονός ότι η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην ΕΕ, η Επιτροπή παραμένει
πλήρως προσηλωμένη στην εφαρμογή της ανακοίνωσης του 2019 για την προστασία και την
αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Ανταποκρινόμενη στη δέσμευση που έχει αναλάβει, η
Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της
υποβάθμισης των δασών που σχετίζονται με την ΕΕ, και η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί αργότερα
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εντός του τρέχοντος έτους. Στόχος είναι να μην επιτρέπεται η πώληση προϊόντων που προκαλούν
αποψίλωση των δασών στην αγορά της ΕΕ.
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