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Az európai erdészeti stratégia – a további lépések
(2019/2157(INI))

Az A9-0154/2020 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai erdészeti stratégiáról – a további 
lépések

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) a szubszidiaritás és 
arányosság elvéről szóló 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) az Európai Unió 
hatásköreiről szóló I. címére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2018. 
december 7-i „Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 
stratégia végrehajtása terén elért előrehaladás” című bizottsági jelentésre 
(COM(2018)0811),

– tekintettel az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 
stratégiáról szóló, 2015. április 28-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozásáról szóló, 2019. július 23-i bizottsági 
jelentésre (COM(2019)0352),

– tekintettel az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén elért előrelépésekről és 
az új erdőgazdálkodási stratégiai keretről szóló, 2019. április 15-i tanácsi 
következtetésekre (08609/2019);

– tekintettel az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2018. 
december 7-i „Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 
stratégia végrehajtása terén elért előrehaladás” című bizottsági jelentésről szóló, 2019. 

1 HL C 346., 2016.9.21., 17. o.
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október 30-i EGSZB-véleményre,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásáról 
szóló, 2019. április 10–11-i véleményére,

– tekintettel az aktualizált uniós biogazdasági stratégiára;

– tekintettel a Mezőgazdasági és Halászati Tanácsnak az aktualizált uniós biogazdasági 
stratégiáról szóló, 2018. december 17–18-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai 
jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című, 2018. 
november 28-i közleményére (COM(2018)0773),

– tekintettel a Régiók Bizottságának az uniós erdőgazdálkodási stratégia félidős 
értékeléséről szóló, 2018. május 16-i véleményére2,

– tekintettel az „Innovatív Unió” és az „Erőforrás-hatékony Európa” kezdeményezéseket 
magában foglaló Európa 2020 stratégiára,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0154/2020),

A. mivel az EUMSZ I. címe nem tesz említést közös uniós erdészeti politikáról, és az 
erdők kezelése a tagállamok felelősségi körébe tartozik; mivel az európai intézmények 
ezért semmilyen hatáskörrel nem rendelkeznek az erdészeti ágazatra vonatkozó jogilag 
kötelező erejű szabályok meghozatalára;

B. mivel az EUSZ 5. cikke úgy rendelkezik, hogy „[a] szubszidiaritás elvének megfelelően 
azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak 
akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 
tagállamok [...] nem tudják kielégítően megvalósítani”, és hogy „[az] arányosság 
elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet 
túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.”;

C. mivel aggodalomra adnak okot a Bizottságnak a kizárólagos tagállami hatáskörbe 
tartozó erdészeti politika befolyásolására irányuló, egyebek közt a biológiai sokféleség 
előmozdításának ürügyén, adott esetben olyan új, területi alapú védelmi célok 
formájában tett kísérletei, amelyeknek a megfelelő erdőgazdálkodást folytató 
tagállamokban akár káros éghajlati és környezeti hatása is lehet;

D. mivel az erdők és a teljes erdőalapú értéklánc alapvető fontosságú a körforgásos 
biogazdaság továbbfejlesztéséhez, mivel munkahelyeket teremtenek, biztosítják a vidéki 
és városi területek gazdasági jólétét, az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, egészségügyi előnyökkel 

2 HL C 361., 2018.10.5., 5. o.
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járnak, valamint védik a hegyvidéki és vidéki területek biológiai sokféleségét és 
jövőbeli kilátásait, és mivel ezenkívül a biogazdaság növeli az Unió önellátási 
képességét;

1. hangsúlyozza, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás fogalommeghatározását a 
páneurópai FOREST EUROPE folyamat részeként fogadták el; megjegyzi, hogy a 
fogalommeghatározást beépítették a nemzeti jogszabályokba és a tagállamokban 
alkalmazott önkéntes – pl. erdőtanúsítási – rendszerekbe;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás uniós előmozdítása az uniós 
erdőgazdálkodási stratégia és a közös agrárpolitika (KAP) keretében végrehajtott 
vidékfejlesztési intézkedések részeként pozitív hatást gyakorolt az uniós erdők biológiai 
sokféleségére, és növelte az erdőalapú ágazat által kínált éghajlati előnyöket; megjegyzi 
azonban, hogy továbbra is szükség van a fenntartható erdőgazdálkodás 
kiegyensúlyozott módon történő megerősítésére annak biztosítása érdekében, hogy az 
erdők jobban tudjanak alkalmazkodni a változó éghajlati feltételekhez, csökkenjenek a 
természetes bolygatás kockázatai és hatásai, és a jelen és a jövő nemzedékeinek is 
lehetősége maradjon az erdők kiaknázására, például olyan módon, hogy az 
erdőtulajdonosok célkitűzései megvalósuljanak;

3. úgy véli, hogy az Uniónak nem szabad a nemzeti jogszabályokkal átfedésben lévő 
kritériumokat és a jogszabályoknál szigorúbb önkéntes tanúsítási rendszereket 
elfogadnia; úgy véli, hogy a jogszabályban előírtakon felül sokféleségi kritériumokat 
csak az erdőtulajdonosok és a fafelvásárlási ágazat határozhat meg, és azok ellenőrzését 
a piaci mechanizmusokra kell hagyni; úgy véli, hogy a piaci mechanizmusok a 
szabályozáshoz képest gyorsabb, elfogadhatóbb és átfogóbb eredményeket képesek 
elérni; kiemeli, hogy minden helyzetben az erdőtulajdonos rendelkezik döntési joggal az 
erdő használatának módját illetően, a nemzeti jog szabta kereteken belül;

4. megjegyzi, hogy az elmúlt évtizedek során az Unió erdei erőforrásai erdőtakaró és 
mennyiség szempontjából bővültek, és jelenleg az erdők és egyéb fák borította területek 
az EU területének legalább 43%-át teszik ki; rámutat, hogy az ágazat az EU-ban 
legalább 500 000 embert foglalkoztat közvetlenül és 2,6 millió főt közvetett módon, és 
hogy e munkaerő és az ágazat hosszú távú versenyképességének fenntartása állandó 
erőfeszítéseket tesz szükségessé a gyakorlott és képzett munkaerő ágazatba vonzása 
érdekében; megállapítja, hogy az EU teljes erdőterületének közel 25%-a a Natura 2000 
hálózaton belül található;

5. úgy véli, hogy az Unióban az erdővel borított területek mérete az erdőtelepítés 
eredményeképpen is nő, és a kereskedelmi célú erdőgazdálkodással érintett erdők 
nemcsak hatékonyabban kötik meg a szén-dioxidot a kezeletlen erdőkhöz képest, hanem 
a kibocsátásokat és az erdő állapotromlása által okozott problémákat is visszaszorítják; 
megjegyzi, hogy a fenntartható kereskedelmi célú erdőgazdálkodás a lehető legjobb 
módon hat az éghajlatra, és a megfelelő erdőgazdálkodást végző országokat ezért 
jutalmazni kell;

6. ismételten hangsúlyozza, hogy az erdők és az erdőalapú ágazat jelentős mértékben 
hozzájárulnak a helyi körforgásos biogazdaságok fejlődéséhez az EU-ban; 
hangsúlyozza, hogy 2010-ben a biogazdaság becslések szerint több mint 2 billió euró 
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értékű piacot és 20 millió munkahelyet jelentett, és az Unió teljes 
foglalkoztatottságának 9%-át biztosította; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 
keretprogramon belül a biogazdasághoz kapcsolódó kutatásra és innovációra fordított 
minden euró hozzáadott értéket teremt;

7. hangsúlyozza, hogy az európai zöld megállapodás 2030-ra kitűzött nagyratörő céljait 
(különösen az EU ÜHG-kibocsátáscsökkentési célkitűzésének 50–55%-ra növelését) 
újra kell gondolni, és a jelenlegi Covid19-világjárvánnyal összefüggésben alaposan 
értékelni kell azoknak az erdészeti ágazat és az erdészek versenyképességére gyakorolt 
gazdasági hatásait;

8. elismeri az erdők és az erdőalapú ágazat nyújtotta alapvető éghajlati előnyöket; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell az erdők szén-dioxid-megkötését, a faalapú 
termékekben való szén-dioxid-tárolást, valamint a fosszilis alapú anyagok és energia 
helyettesítésének mértékét; megállapítja ugyanakkor, hogy a bioenergiával kapcsolatos 
támogatási rendszerek tekintetében el kell kerülni a faalapú nyersanyagok piacának 
szükségtelen torzulásait; hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a faalapú termékek 
körforgásos felhasználását az erőforrás-hatékonyság, a hulladékcsökkentés és a szén-
dioxid-életciklus növelésének előmozdítása céljából a körforgásos biogazdaság bővítése 
érdekében;

9. rámutat, hogy a jelenlegi szabályozás szerint, amely lehetővé teszi az erdőterületek 
engedély nélküli létesítését, az erdőőrök immár semmilyen módon nem tudják 
megakadályozni az erdők károsodását vagy a rovarok által okozott jelentős károkat; úgy 
véli, hogy elő kell mozdítani és meg kell könnyíteni az átfogó növényvédelmet;

10. elismeri az erdők szerepét a rekreációs értékek és olyan, erdőkkel kapcsolatos 
tevékenységek biztosítása terén, mint a nem faeredetű erdei termékek, pl. a gombák és a 
bogyós gyümölcsök gyűjtése; felhívja a figyelmet a biomassza-eltávolítás fokozásának 
lehetőségeire az erdőtüzek legeltetés révén történő megelőzése formájában, megjegyzi 
ugyanakkor, hogy a vadon élő növényevők táplálkozása negatív hatással van a 
magoncokra, ezért felhívja a figyelmet a legeltetett állatok fenntartható tartásának 
szükségességére;

11. hangsúlyozza, hogy alapvetően fontos a mezőgazdasági termelők és a vadászok 
részvétele az erdőterületek helyes kezelésében, nevezetesen az állat- és növényvilág 
biológiai sokfélésége közötti egyensúly fenntartásában;

12. úgy véli, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégiának az uniós erdőgazdaság, 
biogazdaság és bioenergia versenyképességének támogatására és előmozdítására kell 
összpontosítania; úgy véli, hogy az erdőgazdálkodási stratégiának különösen az Unió 
faanyagok tekintetében való önellátásának megvalósítását kell célul kitűznie, amelynek 
eredményeképp a harmadik országok erdőtakarójának csökkenése, és az azt kiváltó 
problémák, például az illegális fakivágás, a nagyarányú földszerzés, valamint a 
környezetben és a biológiai sokféleségben okozott károk is visszaszorulnának;

13. úgy véli, hogy az erdők éghajlat-politikában betöltött szerepét elsősorban biogazdasági 
szempontból kell vizsgálni, és a cél a megújuló üzemanyagok és anyagok használatának 
növelése, nem pedig az szén-dioxid-megkötő erdők, illetve a védett erdei területek 
méretére vonatkozó célok kitűzése; úgy véli, hogy a biogazdaságban rejlő lehetőségek 
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teljes kiaknázásáig nem lesz szükség az erdőkre vonatkozó további jogszabályokra;

14. megjegyzi, hogy az uniós biogazdaság fejlődése egyebek közt a technológia és a piacok 
fejlődésétől, az európai és a nemzetközi politikai kerettől és az Unió erdőinek 
fenntartható kiaknázásától függ; megjegyzi, hogy e tényezők némelyike könnyebben 
befolyásolható, mint a többi; ezért támogatja a szükségtelen jogi akadályok 
felszámolását, az ágazatok közötti együttműködés előmozdítását, valamint a kutatásba 
és fejlesztésbe történő beruházások előmozdítását az ágazaton belüli változások 
elősegítése érdekében;

15. megjegyzi továbbá, hogy az uniós energiapolitika keretében a megújuló energia 
részesedésének növelésére irányuló nagyratörő célkitűzéseket figyelembe kell venni az 
erdők által termelt biomassza használatának támogatása során;

16. hangsúlyozza az erdők, az erdőalapú ágazat és a biogazdaság kulcsfontosságú szerepét a 
célok elérésében; hangsúlyozza, hogy multifunkcionális, egészséges és fenntartható 
módon kezelt erdők és életképes iparágak nélkül soha nem fognak megvalósulni az EU 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai céljai; ösztönzi továbbá az erdőtakaró 
fenntartását vagy növelését célzó fellépéseket;

17. megjegyzi, hogy az erdőtüzek megelőzhetők az erdő növekedésének lehetővé tételével, 
az elpusztult fa mennyiségének csökkentésével és az átfogó erdei úthálózat 
biztosításával; úgy véli, hogy a Párizsi Megállapodásnak el kell ismernie, hogy a 
kereskedelmi célú erdők jó, tervezett kezelése hatékony eszköz az erdőtüzek ellen; 
nézete szerint az erdőtüzeket sikeresen megelőző országokat meg kell jutalmazni a 
szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos számítások révén;

18. hangsúlyozza, hogy a 2020 utáni időszakban ambiciózus, független és önálló nemzeti 
erdőgazdálkodási stratégiákra van szükség, amelyek nincsenek alárendelve semmilyen 
más ágazati stratégiának; felszólít arra, hogy ezek a stratégiák a fenntartható 
erdőgazdálkodás holisztikus megközelítésére épüljenek, figyelembe véve az erdőalapú 
értéklánc valamennyi gazdasági, társadalmi és környezeti szempontját; hangsúlyozza, 
hogy összehangolt és következetes megközelítést kell kialakítani az erdőkkel, az 
erdőalapú ágazattal és az általuk nyújtott számos szolgáltatással kapcsolatban, 
tekintettel az erdőket és az azokkal való gazdálkodást közvetlenül vagy közvetve érintő 
nemzeti és uniós szakpolitikák növekvő számára;

19. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az uniós kereskedelmi politikában sem alkalmaztak 
ilyen összehangolt és következetes megközelítést, ami így lehetővé teszi olyan 
mezőgazdasági termékek – különösen fehérjenövények és állattenyésztésből származó 
termékek – tömeges behozatalát, amelyek közvetlenül felelőssé tehetők a harmadik 
országokban zajló erdőirtásért;

20. úgy véli, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégiának csupán hídként kell szolgálnia a 
nemzeti erdészeti politikák között, elismerve ugyanakkor a tagállami hatáskörök 
tiszteletben tartásának szükségességét;

21. hangsúlyozza a tényeken alapuló döntéshozatal fontosságát az erdők, az erdőalapú 
ágazat és annak értékláncai tekintetében, anélkül, hogy ez európai szintű szisztematikus 
adatgyűjtéshez vezetne;
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22. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az erdőalapú ágazat és más ágazatok közötti 
kapcsolatokat, és kiemeli a digitalizáció és a kutatásba és innovációba való beruházás 
fontosságát; hangsúlyozza a faalapú anyagok alapvető szerepét a fosszilis alapú 
alternatívák helyettesítésében többek között az építőiparban és a textiliparban; 
fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy az erdőalapú ágazat nemcsak a tiszta 
levegővel és a rekreációs tevékenységekkel összefüggésben kínál egészségügyi 
előnyöket, hanem a gyógyszeripar számára is biztosít nyersanyagokat, különösen az 
olyan higiéniai termékek gyártásához, amelyek célja a járványok terjedésének 
korlátozása;

23. megállapítja, hogy az agrárerdészet, azaz a fák és a mezőgazdasági növények 
termesztésének ötvözése és/vagy a fanevelés és az állattenyésztés ötvözése csökkentheti 
az erdőtüzeket, különösen a földközi-tengeri térség országaiban; kiemeli továbbá az 
átfogó és jó állapotban tartott erdei úthálózat és a rendszeres erdőgazdálkodás 
fontosságát az erdőtüzek megelőzésében és kezelésében, amely által elkerülhető, hogy 
megelőzhető erdőtüzek következtében szén-dioxid kerüljön a légkörbe, befolyásolva az 
éghajlatot; hangsúlyozza, hogy növelni kell a nagy területekre kiterjedő kártevőirtás 
lehetőségét; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy hatékonyabban kell megelőzni az 
ilyen eseményeket az erdők ellenálló képességének növelésével, például a természeti 
katasztrófák elleni küzdelem módszereivel kapcsolatos kutatás és innováció, 
információcsere, illetve együttműködés révén;

24. elismeri a biológiai sokféleség szerepét annak biztosításában, hogy az erdei 
ökoszisztémák egészségesek és ellenállóak maradjanak; megjegyzi azonban, hogy az 
elismert természetes területek kezeléséhez elegendő pénzügyi forrásra van szükség; 
kiemeli, hogy a természetvédelmet gyakorlatias módon be kell építeni a fenntartható 
erdőgazdálkodásba, anélkül, hogy megnövelnénk a védett területeket vagy további 
adminisztratív és pénzügyi terheket hoznánk létre; támogatja továbbá a tagállamok 
kezdeményezései alapján ebből a célból létrehozott hálózatokat;

25. hangsúlyozza, hogy az EU-nak elegendő finanszírozást kell biztosítania a KAP 
költségvetéséből az erdőalapú ágazattal kapcsolatos intézkedésekhez az ágazat új 
elvárásainak megfelelően, ideértve az erdőterületek fejlesztésébe, az erdők 
életképességének javításába, az erdei úthálózatok karbantartásába, az erdészeti 
technológiába és innovációba, valamint az erdészeti termékek feldolgozásába és 
felhasználásába történő beruházásokat; hangsúlyozza, hogy az uniós erdőgazdálkodási 
intézkedések és általában véve az állami támogatások tekintetében csökkenteni kell az 
adminisztratív terheket, például csoportmentességek lehetővé tételével, az erdőket 
érintő kihívásokra történő gyors reagálás érdekében;

26. hangsúlyozza, hogy a globális erdőirtás és erdőpusztulás komoly problémát jelent; 
rámutat arra, hogy szakpolitikai kezdeményezéseket kell kidolgozni az EU-n kívüli 
problémák kezelésére, a trópusokra és az erdészeti ágazaton kívülről érkező, de az 
erdőket érintő fenntarthatatlan gyakorlatokat kikényszerítő hatásokra összpontosítva, 
nevezetesen földrajzi címkézés, fenntarthatósági tanúsítványok, valamint a hatályos 
szabványoknak meg nem felelő termékek európai piachoz való hozzáférésére vonatkozó 
tilalom bevezetésével; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet és az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó cselekvési terv 
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végrehajtását az illegálisan vagy nem fenntartható módszerekkel kitermelt fa uniós 
piacra való bejutásának megakadályozása érdekében, ami tisztességtelen versenyt 
eredményez a kontinentális és a legkülső régiókban működő erdészeti ágazat számára;

27. hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az illetékes nemzeti hatóságok felelőssége alá 
tartozó erdészeti információs rendszereket; hangsúlyozza a tudományosan 
megalapozott, kiegyensúlyozott és társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező 
információk fontosságát az erdőkkel kapcsolatos politikák kidolgozása szempontjából, 
és kéri, hogy ezeket az adatokat osszák meg az érintett érdekelt felekkel, például a 
vadászati szövetségekkel vagy a mezőgazdasági kamarákkal a végrehajtott intézkedések 
hatékony koordinációjának biztosítása érdekében;

28. felszólítja a Bizottság Erdészeti Állandó Bizottságát, hogy biztosítson központi szerepet 
a tagállamoknak az erdészeti ágazat koordinációjában; hangsúlyozza az érdekelt 
feleknek az erdészettel és parafával foglalkozó civil párbeszédben részt vevő csoportba 
történő párhuzamos bevonásának fontosságát; felszólítja a Bizottságot, hogy az 
erdészeti ágazat koordinációja terén működjön együtt a Parlamenttel és a tagállamokkal;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Or. en


