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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: 
erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra” című zöld könyvét; hangsúlyozza az erdészet 
és a mezőgazdaság közötti szoros kapcsolatot, hiszen mindkét ágazatot súlyosan érinti az 
éghajlatváltozás; úgy véli, hogy az EU erdőkkel kapcsolatos stratégáját meg kell erősíteni, 
azzal a céllal, hogy javuljon az erdőgazdálkodás és az erdővédelem, valamint hogy ennek 
a stratégiának az erdővédelem mellett a faállomány fenntartható felhasználására is 
irányulnia kell, mivel az erdők megoldást szolgáltatnak az éghajlatváltozásra és az új 
kihívásokra, továbbá úgy gondolja, hogy egy ilyen stratégiának magas szintű ellenálló 
képesség elérését kell célul kitűznie;

2. rámutat, hogy az erdészeti stratégiának – összhangban a szubszidiaritás elvével –
elsődlegesen továbbra is tagállami hatáskörbe kell tartoznia, az Európai Unió által nyújtott 
kiegészítő támogatással kísérve; rámutat, hogy a megfelelő – helyi, regionális, tagállami, 
uniós – szinteken kell intézkedéseket hozni; hangsúlyozza, hogy egy ilyen stratégiai keret 
erősítené a nemzeti és a közösségi intézkedések összehangolását, valamint nagymértékben 
javítaná az Európai Unió megítélését az éghajlatváltozás elleni küzdelemről folytatott 
nemzetközi tárgyalásokon;

3. véleménye szerint az Európai Uniónak a tagállami fellépések támogatása, összehangolása 
és kiegészítése révén kellene fellépnie az erdészeti politika terén, az eltérő regionális 
feltételek figyelembe vétele mellett, azzal a céllal, hogy megvalósuljon az erdők 
fenntartható fejlődése, és mindeközben az erdők által gazdasági, szociális, kulturális és 
környezeti téren kínált javakra és szolgáltatásokra vonatkozó egységes keret létrehozása 
révén javuljon az európai polgárok életminősége, valamint előmozduljon a vidéki térségek
fejlődése;

4. felhívja rá a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás eltérő következményekkel fog járni a 
különböző európai erdőtípusok esetében; ezért az alkalmazkodást vagy enyhítést célzó 
stratégiákról regionális vagy helyi szinten kell dönteni, az intézkedéseket azonban uniós 
szinten kell összehangolni abban az esetben, ha ez egyértelműen hozzáadott értéket jelent; 
úgy véli, hogy e stratégiáknak figyelmet kell fordítaniuk az erdészet terén fennálló 
regionális feltételek közötti különbségekre, valamint különösen tekintetbe kell venniük az 
észak- és dél-európai erdei környezetben rejlő lehetőségeket és az itt leselkedő 
veszélyeket;

5. megjegyzi, hogy az Európai Unió területének 45%-át borítják erdők, hogy az erdők a 
rájuk épülő primer faipari ágazatokat beszámítva közel 2,5 millió munkahelyet és 300 
milliárd euró forgalmat biztosítanak, valamint hogy az erdők nem csupán 
környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem hozzájárulnak társadalmi-gazdasági 
célok eléréséhez is, például a faanyagok biztosítása, az általános életminőség javítása és a 
művelés alatt álló földek és a fejlődésben lévő vidéki területek védelme révén, továbbá 
hogy az erdők az erdészeti, vadászati, halászati, turisztikai és bogyógyűjtési erőforrások 
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felhasználásához kapcsolódó tevékenységek folytán fontos jövedelemforrást jelentenek 
nemcsak a vidéki térségek, hanem a nemzetgazdaságok számára is, illetve hogy az erdők 
fontos szerepet játszanak a tüzek és az áradások, az elsivatagosodás és a talajerózió 
megakadályozásában;

6. véleménye szerint az erdőgazdálkodás szorosan összefügg a mezőgazdasággal, mivel 
Európában az erdőtulajdonosok zöme mezőgazdasági termeléssel is foglalkozik; 
egyszersmind elismeri, hogy az erdészet a vidéki gazdálkodás önálló ága, különösen 
azokban a térségekben, ahol mezőgazdasági termelés nem folytatható vagy amelyek 
rendkívül értékesek a természet megóvása és a szabadidős tevékenységek szempontjából;

7. hangsúlyozza, hogy az erdészeti politikáknak mindig egyensúlyt kell teremteniük a 
tulajdonosok tulajdonjogai és a közjavak előállításának követelményei között, mivel az 
erdészeti jogszabályok több millió kis erdőtulajdonost érintenek;

8. úgy véli, hogy a mező- és erdőgazdaság integrált módon is működhet, hogy a termelési 
aspektusok alapvetőek, azonban nincsenek ellentmondásban az erdővédelemmel és az 
erdők által nyújtott előnyökkel, valamint hogy a két szempontrendszer között megfelelő 
egyensúlyt kell fenntartani és e területeket egymással kölcsönhatásban kell működtetni, 
például a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb elosztása révén; hangsúlyozza, hogy 
az erdővédelem egyszerre több szakpolitikai célkitűzést is szolgál; megállapítja, hogy 
jelenleg a KAP második pilléréből finanszírozzák az erdészethez kapcsolódó európai 
intézkedések többségét, ezért a mezőgazdaságra fordított uniós támogatást legalább 
ugyanilyen szinten fenn kell tartani, és egyéb eszközök után kell kutatni e területen;

9. hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid megkötése szempontjából az erdők a legfontosabb 
tényezők, és így szerepük kulcsfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; ezért 
véleménye szerint létfontosságú, hogy az Európai Unió közös stratégiát dolgozzon ki az 
erdőpusztulás okainak – így az erdőtüzek és a légszennyezés – leküzdése érdekében;

10. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság és az erdei ökoszisztémák érzékenyek az egyre 
többször, és egyre gyakoribb, súlyosabb és intenzívebb jelenségekben megmutatkozó 
éghajlatváltozásra, hiszen a világ számos régiójában pusztulnak el erdők erdőtüzek, 
kártevők és nagyarányú és ellenőrizetlen erdőirtás következtében; ugyanakkor 
megállapítja, hogy „Az európai erdők állapota – 2007” című tanulmány szerint az erdővel 
borított európai terület nagysága az elmúlt 15 év során mintegy 13 millió hektárral 
növekedett; rámutat, hogy az erdők jelentős szerepet játszanak a folyóvizek vízhozamának 
szabályozásában, a vízminőség garantálásában és a vízforrások megvédésében, a táj 
jellegének megőrzésében, a talaj termékenységének fenntartásában és a talaj erózió elleni 
védelmében (különösen a hegyi területeken), valamint az elsivatagosodás szempontjából 
(különösen a vízszegény övezetekben), amelyek mind fontos tényezők a mezőgazdaság 
számára;

11. rámutat, hogy a fajok változatossága kulcsfontosságú a gazdálkodás és a mezőgazdaság 
fejlődése számára, az erdők pedig alapvetően fontos szerepet játszanak a biodiverzitás 
fenntartása által jelentett kihívás megoldásában; hangsúlyozza, hogy az erdei 
ökoszisztémák által biztosított biodiverzitás és az ezek által ellátott ökológiai funkciók az 
emberiség örökségének részét képezik;
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12. hangsúlyozza, hogy az EU 1998-as erdészeti stratégiája és az 1996-os erdészeti cselekvési 
terv megújításra szorul, amelynek során szükség van az éghajlatváltozás dimenziójának és 
a megóvás tágabb kérdéskörének figyelembevételére;

13. véleménye szerint az aktív erdőkezelés igen fontos az EU 2020 stratégiához való 
hozzájárulása és a kulcselemét jelentő növekedés és munkahelyteremtés folytán, továbbá 
jelentős szerepet játszik az EU energiapolitikájában, valamint úgy véli, hogy az erdők 
megújuló energiaforrásként és természetes úton megújuló ökoanyagok szolgáltatójaként 
elsődleges fontosságúak, ám kihasználtságuk foka jelenleg elégtelen; ennek megfelelően 
üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy nyilvános konzultációt 
indít a mező- és erdőgazdaság szerepéről az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célkitűzések 
elérése terén;

14. felhívja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be arra irányuló javaslatokat, hogy a 
kibocsátott szén-dioxid-mennyiség csökkentése hogyan optimalizálható az előállításuk 
során fokozott szén-dioxid-kibocsátást okozó termékek és építőanyagok más termékekkel 
történő helyettesítése révén, illetve a szén-dioxid megkötése hogyan optimalizálható a 
faanyagok fokozott felhasználása útján; véleménye szerint az erdők beillesztése az uniós 
ETS rendszerbe segíti elő legjobban az erdészeti ágazat hozzájárulását az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez, mivel ennek jóvoltából az erdészeti ágazat is élhet a szén-dioxid-
kvóták piaci mechanizmusaival;

15. rámutat, hogy a Bizottságnak sürgősen megoldást kell találnia az erdészeti és 
mezőgazdasági területre vonatkozó szabályozás célkitűzései között fennálló 
ellentmondásokra; felszólít a különböző uniós politikák közötti kohézió megteremtésére, 
különösen az erdészetre és a mezőgazdaságra, de ugyanígy a megújuló energiaforrásokra, 
a biodiverzitásra, az iparra, a kutatásra és az Európa 2020 stratégiára vonatkozó politikák 
tekintetében is;

16. emlékeztet rá, hogy a mezőgazdasági termelők hozzájárulnak az erdészeti erőforrások 
növeléséhez fásítással, többrétegű agrár-erdészeti rendszerek létesítésével, vagy a fásított 
területek kiterjesztésével – például leromlott vagy hatékony gazdálkodásra alkalmatlan 
földterületek erdősítésével –, védősávok telepítésével és az ellenálló fafajták 
azonosításával; az Európai Uniónak a nemzeti vidékfejlesztési programok keretében 
továbbra is támogatnia kell az erdőtelepítést, gondoskodva arról, hogy ezek a 
kezdeményezések ne zavarják meg a piacot;

17. véleménye szerint az erdőbirtokosoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a vadon élő, az 
erdők által kínált sajátos élőhelyeket természetes módon benépesítő fajokra, mert ezek 
hozzásegítenek a biodiverzitás fennmaradásához;

18. véleménye szerint az erdei ökoszisztémák „védekezőképességének” feltárására, az 
előrejelzésekre és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését célzó – a teljes erdészeti és 
faipari ágazat érdekeit szolgáló – stratégiákra irányuló eredményes kutatás szükségessége 
uniós szintű koordinációt és finanszírozást igényel;

19. úgy véli, hogy az erdők felbecsülhetetlen értékű közjavakat termelnek, amit azonban a 
piac  nem vett eddig kellő mértékben figyelembe, és az Európai Uniónak kötelessége 
segíteni az erdőtulajdonosokat, tájékoztatást, valamint pénzügyi ösztönzőket kellene 
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nyújtania nekik, megjutalmazva őket az erdők genetikai sokféleségének védelmét szolgáló 
fellépések érdekében tett erőfeszítéseikért; megerősíti álláspontját az uniós 
erdőgazdálkodási intézkedések megfelelő szintű finanszírozásának szükségességét 
illetően, ezáltal jutalmazva a mezőgazdasági és erdészeti termelőket közjavak 
szolgáltatásáért, figyelembe véve a tárolás és a helyettesítés hatásait a fafelhasználás 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy ezek az uniós ösztönző mechanizmusok nem 
zavarhatják meg a fatermékek, a papír, a rostpép és az energia előállításának megfelelően 
működő piacát;

20. úgy véli, hogy az EU képes támogatni, összehangolni, valamint kiegészíteni a tagállamok 
által a helyes gyakorlatokat tartalmazó útmutatók kidolgozása érdekében tett 
intézkedéseket, hogy ez által elősegítsék az erdőknek a klímaváltozás hatásaival szemben 
történő ellenállását, ezért ezeket az útmutatókat a tulajdonosok és helyi közösségek 
igényeinek, valamint és a fenntartató kezelés elveinek megfelelően kell kialakítani; 
hangsúlyozza, hogy a túlzott szabályozás csökkenti a fatermékek nem megújuló és 
energiaigényes anyagokkal – pl. műanyagok, alumínium, beton – szembeni 
versenyképességét és megnehezíti az EU éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek elérését;

21. szükségesnek tartja az erdőtulajdonosok szakmai szövetségeinek hatékonyabbá tételét, 
valamit a fenntartható erdőgazdálkodásra történő ösztönzésüket, hiszen ez 
kulcsfontosságú eszköz az erdők által termelt számos áru és szolgáltatás egyensúlyban 
tartásához, ugyanakkor alapjául szolgál az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak, 
emellett ezeknek az egyesületeknek a segítségével jobban ki kell használni a 
fatermékekben rejlő eddig kiaknázatlan lehetőségeket, valamint meg kell erősíteni az 
erdőtulajdonosok alkupozícióját a fa-kereskedelmi láncban. szükségesnek tartja az 
erdőtulajdonosi szervezetek európai hálózatának létrehozására irányuló ösztönzéseket az 
információ és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása és az ellátás koncentrálása 
érdekében;

22. úgy véli, hogy az Európai Uniónak a közösségi érdekű erdészeti tevékenységek 
finanszírozásával támogatnia kell a fenntartható erdőgazdálkodást, ösztönöznie kell –
különösen a kisebb erdőkkel rendelkező területeken – az erdőgazdálkodással foglalkozó 
szervezetek létrejöttét, és külön figyelmet kell fordítania az ágazatban tevékenykedő 
vállalkozásokra, amelyek nagyobb részben kis- és középvállalkozások, valamint 
ösztönöznie kell őket a korszerűsítésre és szerkezeti változtatásokra annak érdekében, 
hogy képesek legyenek szembenézni az éghajlatváltozás, az illegális fakivágások elleni 
küzdelem, a gazdasági válság és a nemzetközi verseny hozta új kihívásokkal;

23. ugyancsak hangsúlyozza a gazdálkodók kulcsfontosságú szerepét az erdőtüzek 
megelőzésében; ezért szükségesnek tartja a gazdálkodói tevékenység életképességének 
garantálását annak érdekében, hogy kevesebben hagyjanak fel e tevékenységgel és ne 
néptelenedjenek el a vidéki területek, hiszen ez jelentősen súlyosbítaná az erdőtüzekkel 
kapcsolatos helyzetet;

24. kiemeli, hogy az elmúlt években az éghajlatváltozás által előidézett aszályok 
következtében néhány uniós tagállamban megszaporodtak az erdőtüzek; emlékeztet a 
természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló véleményében 
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az erdőtüzekkel kapcsolatban tett javaslataira, különös tekintettel a tagállamok közötti 
szolidaritás szükségére, egy európai munkacsoport felállításának jótékony hatásaira, 
valamint gazdasági és szociális katasztrófákkal kapcsolatos adatok európai szintű 
adatbázisára, beleértve a fokozott kockázatnak kitett területek feltérképezését; emlékeztet 
annak fontosságára, hogy az erdőtelepítésekkel és újraerdősítésekkel kapcsolatos tervek 
esetén a természetes fajtájú és a vegyes erdőket előnyben kell részesíteni; továbbá 
emlékeztet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának hatékonyabb működése érdekében, 
valamint a természeti katasztrófák területén működő számos közösségi eszköz 
hatékonyabb működési kapacitásának és összehangolásának szükségéről tett javaslataira;

25. felhívja a figyelmet azokra a további nehézségekre, amelyekkel a szigetek és a legkülső 
régiók szembesülnek a tűzvészek leküzdése terén; kéri, hogy e területek a számos 
rendelkezésre álló pénzügyi eszköz – így a Szolidaritási Alap – révén részesüljenek külön 
bánásmódban;

26. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében az erdészeti 
beruházások pénzügyi stabilitását támogató intézkedésekre – például biztosítások 
támogatása – van szükség;

27. támogatja az erdészeti ellenőrzőrendszer felállítására irányuló európai szintű 
intézkedéseket és az erdészeti információk közrebocsátását – ezek jóvoltából javulhat az 
erdőkezelés rendszere –, továbbá az abiotikus és a biotikus veszélyforrások 
transznacionális szintű ellenőrzését;
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