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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a fák szenet választanak ki a légkörből és jelentős szerepet játszanak a szén-dioxid-
áramlás előmozdításában és a szén-dioxid megkötésében, és mivel az európai erdők 
kiterjedése egyre nagyobb, melynek következtében a fabiomasszában található szén 
mennyisége Európában jelenleg a becslések szerint évente 116 millió metrikus tonnával 
nő,

B. mivel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) szerint az Európai Unióban 
szilárd az erdőterületek növelésének hosszú távú trendje,

C. mivel Európában az erdők és egyéb fás területek 177 millió hektárt foglalnak el, ami 
Európa szárazföldi területeinek 42%-át teszi ki,

D. mivel Európa különböző erdős területei között hatalmas eltérések vannak a természeti 
adottságok tekintetében, hiszen rendelkezik a szubarktikustól a mediterránig, az alpesitől a 
síkvidékig sokféle területen, többek között ártereken vagy folyótorkolatokban található 
erdőkkel,

E. mivel az erdők munkások, vállalkozók és erdőtulajdonosok millióinak biztosítanak 
megélhetést, és jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a jóléthez,

F. mivel 2005-ben az ágazat mintegy 380 milliárd euró forgalmat bonyolított, ami uniós 
szinten a GDP közel 9%-ának felel meg,

G. mivel a fenntartható erdőgazdálkodás, beleértve az erdővédelmet, alapvető fontosságú 
annak érdekében, hogy az erdők sokfélék, egészségesek és alkalmazkodóképesek 
maradjanak,

H. mivel a dinamikus és fenntartható erdőgazdálkodás az egyik leghatékonyabb módja a 
légkörben található szén-dioxid tárolásának,

I. mivel az erdészeti ágazat különösen fontos a vidéki területeken, és az erdőre épülő 
ágazatokban működő 350 000 vállalat mintegy 3 millió főt, azaz a teljes európai termelői 
munkaerő-kapacitás 8,6%-át foglalkoztatja,

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy az erdők az egyik fő eszközt jelentik az 
éghajlatváltozáshoz vezető tényezők megfékezése terén, például a légkörben található 
szén-dioxid megkötésén keresztül; hangsúlyozza, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás, 
többek között az Európa szerte uralkodó eltérő feltételekhez igazított erdővédelem és 
erdő-helyreállítás döntő fontosságú az EU számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és az erdők biológiai sokféleségének védelmében, ami számos, a 
társadalom számára alapvető jelentőségű ökoszisztéma-szolgáltatást (faanyagok 
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felhasználóinak ellátása, valamint a szén-dioxid-megkötésével és a természeti katasztrófák 
elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások) és (a fenntartható idegenforgalom 
formájában) kulturális szolgáltatást biztosít;

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló erőteljes politika teljes 
mértékben összeegyeztethető azzal a törekvéssel, hogy az erdészet mint az európai ipar 
egyik fontos ágazata továbbfejlődjön; úgy véli, hogy az erdészeti ágazatot fejleszteni kell, 
annak érdekében, hogy továbbra is hozzá tudjon járulni a fenntartható gazdasági 
növekedéshez, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez;

3. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban az erdészet már jelenleg is szilárdan 
támaszkodik a fenntarthatóság elvére, máshol viszont ezen elveket még nem építették be 
teljes mértékben az ágazatba; úgy véli, hogy az EU-nak biztosítania kell, hogy valamennyi 
tagállam hozzájáruljon a valódi értelemben vett fenntartható erdőgazdálkodás 
megvalósításához; hangsúlyozza, hogy az EU tudásközpontot állíthatna fel a tagállamok 
szükséges tájékoztatására;

4. kiemeli, hogy az európai erdészeti kezdeményezéseknek egyaránt kell törekedniük az 
erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának biztosítására, valamint az erdők 
védelmének ellenőrzésére és javítására, különösen ha magas színvonalú élőhelyek vannak 
érintve;

5. tudomásul veszi az erdészeti információkra és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
felügyeletére vonatkozó célok, az enyhítési célok, a megújuló energiákra vonatkozó célok, 
valamint a többfunkciós és fenntartható erdőgazdálkodás legjobb gyakorlatai európai 
koordinációjának potenciális hozzáadott értékét, különös tekintettel a kihívások határokon 
átnyúló természetére;

6. arra szólít fel, hogy teremtsenek kohéziót az erdészettel, a mezőgazdasággal, a megújuló 
energiaforrásokkal, a biológiai sokféleséggel, valamint egyéb, környezettel kapcsolatos 
kérdésekről szóló különböző uniós politikák között, valamint az ipari és kutatási politikák 
és az EU 2020 stratégia között;

7. hangsúlyozza, hogy növelni kell az erdészeti ágazat versenyképességét az innovációba, a 
megvalósítandó kutatásba és fejlesztésbe való befektetésen, valamint olyan 
mechanizmusok kidolgozásán keresztül, amelyek az így létrehozott tudás terjesztését 
szolgálják;

8. rámutat, hogy az európai erdőket érintő legnagyobb kihívások közé tartoznak az 
erdőtüzek, az erdőirtás, a biológiai sokféleség csökkenése, és ezáltal az erdők rosszabb 
ellenálló képessége, az invazív fajok, paraziták és kártevők okozta és egyéb erdőt érintő 
fertőzések; megjegyzi, hogy az EU-nak együttműködési és tájékoztatási kezdeményezés 
segítségével kellene e kihívásokat kezelnie;

9. sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy jelentősen erősítsék 
az erdőknek azon szerepét, amelyet az áradások, földcsuszamlások, tüzek, biodiverzitás 
csökkenése és a szélsőséges időjárási katasztrófák elleni védelemben játszanak, miközben 
egyúttal figyelembe veszi az áradás elleni védekezést az információs rendszerek 
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kifejlesztése és az erdőkre vonatkozó pénzügyi támogatási rendszerek keretbe foglalása 
során;

10. megjegyzi az igazgatási és kutatási szinten egyaránt megvalósítandó átfogó 
együttműködés fontosságát, a szabványalkotás, a legjobb gyakorlatok, valamint a 
technológiák és a tudományos ismeretek átadása terén, különösen a REDD-rendszerrel 
kapcsolatban; rámutat, hogy a REDD rendszer előnyeinek igazságos megosztása nem 
érhető el aktív együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréje nélkül; hangsúlyozza a 
globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési program (GMES) erdőterületek 
európai és nemzetközi szintű feltérképezésében, ellenőrzésében és nyilvántartásában 
betöltött jelentőségét, valamint azt a hozzájárulást, amelyet az így gyűjtött információ 
jelenthet az éghajlat változásról szóló ENSZ tárgyalások viszonylatában;

11. hangsúlyozza a fenntartható erdőgazdálkodás szükségességét, valamint azt, hogy 
fennmaradjanak az erdők produktív és védelmi funkciói, és általában véve gazdaságosan 
igazgassák az erdőket; és hangsúlyozza, hogy növelni kell az EU erdeinek 
éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség elvesztésével szembeni ellenállását;

12. hangsúlyozza, hogy szükség van a változatos erdőpolitikai kihívások tiszteletben tartására 
Európa különböző részein; tudomásul veszi különösen a különböző ökoszisztémákat, az 
erdőtulajdonlás eltérő jellege és az Európa különböző részein fennálló eltérő éghajlati 
kihívásokban rejlő különbségeket; kiemeli annak szükségességét, hogy intézkedéseket kell 
hozni és monitoringot kell végezni megfelelő (helyi, regionális, tagállami vagy uniós) 
szinten; 

13. óva int az erdészeti – különösen a természetes – erőforrások korlátozatlan kereskedelmi 
kiaknázásától, ami nagyon gyakran az erdők visszafordíthatatlan pusztításához vezet;

14. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a nemzetgazdaságokban, különösen a regionális 
fejlesztésben, és főként a vidéki területeken, ahol az erdészeti ágazat jelentősen hozzájárul 
a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a jóléthez, a versenyképességhez és 
a régiók vonzerejéhez;

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

16. kiemeli, hogy az erdészet az integrált vidék- és regionális politika természetes része, mely 
tényt figyelembe kell venni a KAP jövőjéről (2013 után) szóló viták során, valamint az 
erdészettel összefüggő intézkedések szükségességét is meg kell határozni;

17. tudomásul veszi, hogy a szélparkokat sok esetben csak erdei területeken lehet felállítani; 
úgy véli, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó projekteket és az erdővédelmet 
érintő intézkedések kölcsönösen kiegészítik egymást, és nem ellentmondásos 
intézkedések;

18. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások megőrzésének és növelésének fontosságát az 
EU-ban, különösen azon tagállamokban, melyeket jobban érintenek a szélsőséges 
időjárási viszonyok és az éghajlatváltozás, mivel az erdők és erdős területek jelentős 
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társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel társulnak; és azt is, hogy az ilyen 
területek védelmére hozott intézkedéseknek ezért a megelőzésre és az alkalmazkodásra 
kell összpontosítaniuk oly módon, hogy e területek ne veszítsék el termelő, ökológiai és 
társadalmi funkcióikat;

19. úgy véli, hogy a fa alapú nyersanyagok alacsony energiájú helyettesítői lehetnek az 
építőiparban és egyéb iparágakban széles körben használt anyagoknak, különösen a magas 
energiabevitelt igénylő fémötvözeteknek, műanyagoknak és betonnak; rámutat annak 
kockázatára, hogy a túlszabályozás csökkenti a fatermékek versenyképességét e nem 
megújuló anyagokhoz képest;

20. hangsúlyozza a nyersanyagok és a késztermékek ellátási láncára való összpontosítás 
szükségességét a jogszerű kereskedelem és az erdővédelem garantálása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az ellátási lánc irányítás elősegíthetné a tisztességesebb 
versenyfeltételek kialakítását, melyben az érintettek elkötelezettsége és együttműködő 
erőfeszítései döntő szerepet játszhatnak;

21. elővigyázatosságra és az erdészeti erőforrások szoros figyelemmel kísérésére szólít fel 
annak biztosítására, hogy a bioenergiai stratégiák és a biomassza betakarítási szintjének 
bármely növekedése nem vezet az erdők szén-dioxid-elnyelő képességének kimerüléséhez 
és az éghajlat-változási célkitűzések semlegesítéséhez;

22. hangsúlyozza az erdei területek vitathatatlan fontosságát a közbiztonság szempontjából, 
mivel azok megvédik az emberi lakóhelyeket a természeti jelenségek negatív hatásaitól;

23. kiemeli a hitelesség, a nyilvánosság és más pénzügyi előnyök gazdasági elismertségének 
fontosságát a biológiai sokféleség megőrzésében és az erdők védelmében való 
részvételének köszönhetően;

24. kiemeli, hogy szükséges megerősíteni a kommunikációs és információs politikát annak 
érdekében, hogy biztosítsák a fenntartható erdőirányítást, hogy igazodni lehessen az 
éghajlatváltozáshoz, tájékoztassák a nyilvánosságot és ösztönözzék a fenntartható erdők 
igénybevételét;

25. fontosnak tartja a legjobb gyakorlatok cseréjét arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások és 
az ipar az életciklus-szemlélet révén miként járulhatnak hozzá a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósításához, és hogyan köthetik össze a biológiai 
sokféleség megőrzését a jövedelemtermeléssel; 

26. megállapítja, hogy az EU kétségtelenül hosszú időre visszatekintő hagyományos 
erdészeti gyakorlatokból táplálkozó tapasztalatokkal rendelkezik az erdészeti ágazat 
tekintetében; további lépésekre szólít fel azonban a kutatás, a képzés, kommunikáció és a 
tájékoztatás terén az éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti szektort érintő kockázatait 
illetően, valamint hosszú távú tervezésre hív fel a regionális hatóságok és a tagállamok 
részéről, az érdekelt felekkel és a Bizottsággal folytatott együttműködésben; úgy véli, 
hogy továbbra is szükség van a különböző típusú erdők által a szén-dioxid elnyelésére 
vonatkozó kutatásra;

27. további lépésekre szólít fel a kutatás, az oktatás és a tájékoztatás terén az éghajlatváltozás 
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erdőket és az erdészeti szektort érintő kockázatait illetően, valamint hosszú távú 
tervezésre hív fel az erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről; hangsúlyozza az 
éghajlatváltozásnak az erdőkre és az erdészeti ágazatra gyakorolt kockázatairól szóló 
európai és nemzeti kutatási programok jobb koordinációjának szükségességét; felkéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan referencia-weboldal elindításának lehetőségét, 
amely tartalmazza az erdőterületek digitális térképeit és engedélyezett használatait, 
valamint a NATURA területeket és a ritka ökoszisztémákat annak érdekében, hogy jobb 
tájékoztatást lehessen nyújtani a kormányzati szervek, az állampolgárok és a 
vállalkozások számára;

28. hangsúlyozza, hogy az erdők alkalmazkodási képessége kedvezően befolyásolhatja az 
erdőipari létesítményeket és az erdőipart az éghajlatváltozás globális hatásai kapcsán, 
ezért szorgalmazza az alkalmazkodási képességre irányuló kutatásokra szánt pénzügyi 
támogatás növelését;

29. hangsúlyozza, hogy fokozott együttműködésre és tájékoztatási erőfeszítésekre van 
szükség az EU-n belül, valamint az EU és a tagállamok között; úgy véli, hogy ennek 
megvalósításának egyik eszköze az lenne, ha a Bizottságban egy osztály végezne aktív 
koordinációt valamennyi erdészettel kapcsolatos uniós tevékenység összehangolása
érdekében; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgáljon meg és terjesszen elő javaslatot ilyen 
funkció egy főigazgatóságon belüli létrehozására;

30. kiemeli, hogy a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti megosztásával olyan stratégiát 
kell kidolgozni, amely megfelelő pénzügyi eszközök segítségével képes  elérni a biológiai 
sokféleség terén kitűzött globális és uniós célokat; kéri a Bizottságot, hogy 2011 vége 
előtt terjesszen elő tanulmányt;

31. úgy véli, hogy a faanyag vegyipari alapanyagként történő forgalmazása érdekében 
folytatott ipari jellegű erőforrás-használatot és az építőanyagok gyártása céljából folytatott 
félig ipari jellegű kitermelést elsősorban az erdőültetvényekre kell korlátozni; figyelmeztet 
a tagállamok természeti kincsei, köztük az erdők privatizálásának káros hatásaira;

32. felszólítja a Bizottságot, hogy állítson össze és kísérjen figyelemmel olyan európai és 
nemzeti szintű mutatókat, amelyek az erdőkre és azok funkcióira vonatkoznak (például az 
erdőterületek aránya, az erdők regenerációs képessége, talajvíz-megtartási képessége, 
eróziós arányok, újraerdősítendő területek, stb.);;

33. hangsúlyozza, hogy az aszályos területeken és a sivatagosodás veszélyének kitett 
régiókban a termékeny fajokkal történő újraerdősítés szolgálja legjobban a lakosság 
érdekeit, valamint ez biztosítja bevonásukat az erdők védelmébe és az erdőtüzek elleni 
küzdelembe;

34. elismeri, hogy a mediterrán országokban különösen fontosak az erdők, mivel képesek 
csökkenteni a hőmérsékletet és egyensúlyban tartani a víz körforgását, ezért úgy véli, 
hogy az újraerdősítést megelőzően tudományos tanulmányokat kell végezni annak 
érdekében, hogy azonosítani lehessen a talajvédelem és az esővíz felfogásának céljaira 
legalkalmasabb fajokat és területeket;

35. bátorítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ne hagyjanak fel az illegális fakitermelés és 
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az ily módon kitermelt fa kereskedelme elleni fellépéssel, hiszen ily módon hozzájárulnak 
az erdőirtás, az erdőpusztulás és a biológiai sokféleség elvesztése elleni küzdelemhez is;

36. úgy véli, hogy a CO2-megkötés terén fennálló fontosságuk miatt az agrárerdészet 
faállományát az éghajlatváltozás elleni harc kapcsán a nem fakitermelésre szánt 
hagyományos erdőterületekkel azonos módon kell értékelni;
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Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Arturs 
Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, 
Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, 
Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. 
Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 
Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Silvana Koch-Mehrin, Ivari Padar, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann


