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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:

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy az erdők nagy mértékben hozzá tudnak járulni az 
éghajlati válság megoldásához; hangsúlyozza, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás döntő 
fontosságú az EU számára éghajlati célkitűzéseinek megvalósításában és a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a biológiai sokféleség – biztosításában;

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti kezdeményezéseknek az erdők éghajlatváltozásra való 
„felkészítésére” és nem „védelmére” kell törekedniük, így hozva összhangba a 
terminológiát az egyéb éghajlatváltozással foglalkozó politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

3. 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;

4. tudomásul veszi az átfogó együttműködés fontosságát a szabványalkotás, a legjobb 
gyakorlatok és a technológiatranszferek terén, különösen a REDD-rendszerrel 
kapcsolatban;

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti politikában; úgy véli, hogy tekintettel a változatos 
éghajlati kihívásokra Európa különböző részein, az erdőtulajdonlás eltérő jellegére és az 
ökoszisztéma-feltételek és a célkitűzések közötti különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, hogy túl általános lesz az éghajlatváltozáshoz való 
megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat jelentősen hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a jóléthez; 

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások változatos célú megőrzésének vagy növelésének 
fontosságát az EU-ban; 

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az oktatás és a tájékoztatás terén az éghajlatváltozás 
erdőket és az erdészeti szektort érintő kockázatait illetően, valamint hosszú távú 
tervezésre hív fel az erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

9. hangsúlyozza, hogy fokozott együttműködésre és tájékoztatási erőfeszítésekre van 
szükség az EU-n belül, valamint az EU és a tagállamok között, és úgy véli, hogy ennek 
megvalósítása részben akkor lehetséges, ha a Bizottság egy osztályon belül egyesíti 
valamennyi erdészettel kapcsolatos tevékenységét, lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
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Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.


