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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy míg a mezőgazdasági termelők központi szerepet töltenek be 
alapvető mezőgazdasági és élelmiszer iránti szükségleteink kielégítésében, munkájuk a 
természeti erőforrásoktól, például a talajtól, a víztől és az erdőktől függ; megjegyzi, 
hogy az erdők számos funkciójának elismerése alapvető fontosságú globális erdei 
örökségünk megfelelő kezeléséhez; hangsúlyozza, hogy a gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontok – a hagyományos fatermeléstől és egyéb termékek előállításától 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokig, a biológiai sokféleségig és más környezeti előnyökig, 
például a szén-dioxid-elnyelésig és -tárolásig, amelyek megakadályozzák a talajeróziót, 
valamint javítják a levegő- és a vízminőséget – mind összekapcsolódnak és kölcsönösen 
függenek egymástól; hangsúlyozza, hogy e szempontok holisztikus és koherens 
megközelítést igényelnek az erdők védelme, helyreállítása és kezelése, valamint az 
erdőirtás problémájának kezelése tekintetében;

2. emlékeztet arra, hogy sok mezőgazdasági termelő tudatában van annak, hogy az erdők a 
táj szerves és szükséges részei fontos ökológiai, gazdasági és társadalmi funkcióik 
miatt, és arra, hogy a mezőgazdasági termelők mindig is törekedtek az erdők védelmére, 
használatára és helyreállítására, és hogy továbbra is így tesznek; megjegyzi, hogy egyes 
helyi közösségek és őslakos népek évszázadok óta alkalmaznak hagyományos 
gazdálkodási technikákat az erdők megóvására, és különleges ismeretekkel 
rendelkeznek a fenntartható földhasználatról; hangsúlyozza, hogy e közösségek és 
népek jogai sok helyütt veszélybe kerültek a világon;

3. hangsúlyozza, hogy a Föld felszínének 30%-át erdők borítják, és hogy ezek az erdők 
adnak otthont a biológiai sokféleség 80%-ának; rámutat arra, hogy az erdők megőrzése 
és fenntartható hasznosítása az éghajlatvédelem aktív formája, és alapvető fontosságú 
társadalmunk és vidéki térségeink jólléte szempontjából, és hogy különösen a trópusi 
erdők alapvető szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és ennek 
megfelelően kell azokat védeni; megismétli és üdvözli a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozásáról szóló, 2019. július 23-i bizottsági 
közleményben (COM(2019)0352) szereplő azon kijelentést, miszerint az őserdők és a 
természetes erdők pótolhatatlanok; sürgeti, hogy ez a megállapítás szolgáljon támpontul 
a politikai és stratégiai megbeszélésekhez és a bűnüldözés hatékonyságához annak 
érdekében, hogy megőrizzék és helyreállítsák ezeket az ökoszisztémákat és azok 
maradványait az EU-ban és máshol;

4. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az EU és tagállamai erőfeszítései ellenére 
valószínűleg nem teljesül az az uniós kötelezettségvállalás, hogy a fenntartható fejlődési 
célok keretében 2020-ra megállítják az erdőirtást, ezért határozottan támogatja a 
Bizottság azon javaslatát, hogy fokozni kell a világ erdőinek védelmére és 
helyreállítására irányuló fellépéseket; kiemeli, hogy a növényi és állati termékekhez 
kapcsolódóan megvalósuló erdőirtás importja az erdőirtás jelentős mezőgazdasági 
hajtóereje; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági árucikkek mellett más nyersanyagok is 
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hozzájárulnak a nagyarányú erdőirtáshoz, és hogy negatív hatásuk mérsékléséhez 
kellően nagy területű érintetlen erdőt kell kijelölni és a legmagasabb szintű védelemben 
részesíteni az erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása szempontjából döntő 
fontosságú nagyléptékű ökológiai folyamatok fenntartása érdekében; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a termelés környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatóságára vonatkozó 
meglévő jogi rendelkezéseket és végrehajtási szabályokat hatékonyságuk biztosítása 
érdekében teljes mértékben végre kell hajtani; úgy véli, hogy az Uniónak kezelnie kell 
az erdőkre nézve kockázatos áruk iránti keresletének szintjét, többek között a 
mezőgazdaságban, előmozdítva a helyi forrásból származó nyersanyagokat és 
támogatva a jogszerűen és fenntarthatóan beszerzett nyersanyagok használatát, nagyobb 
mértékben összpontosítva a legeltetéses állattartásra;

5. hangsúlyozza, hogy az esőerdők földhasználat-változtatás miatti irtása csökkenti a 
szénmegkötési potenciált, és ezáltal jelentősen hozzájárul az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás emelkedéséhez;

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a négy fő pálmaolaj-tanúsítási rendszer (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 és ISPO17) jelentősen eltér egymástól követelményeik, 
hatékonyságuk, elterjedésük és átláthatóságuk tekintetében; kiemeli, hogy 
megvalósításuk és végrehajtásuk tekintetében következetlenségeket állapítottak meg, és 
hogy a rendszerek egyike sem fedi le az EU és az ENSZ politikai célkitűzései között 
szereplő összes környezeti és társadalmi kérdést; sürgősen kéri a tanúsítási rendszerek 
megfelelő kiigazítását, valamint hogy munkálkodjanak határozottan olyan szállítói 
láncok kialakításán, amelyek nem járnak erdőirtással;

7. elismeri az erdős és a mezőgazdasági területekkel való felelős gazdálkodás fontosságát; 
ezért úgy véli, hogy minden további intézkedésnek foglalkoznia kell olyan kérdésekkel, 
mint a nem fenntartható földhasználat és gazdálkodási gyakorlatok megelőzése, a 
természetes bolygatás kezelése, az éghajlatváltozás mérséklése és a globális erdőirtás 
kezelése; hangsúlyozza, hogy ezek a problémák komoly környezeti és társadalmi 
költségekkel járnak, többek között a biológiai sokféleségnek a természetes élőhelyek 
(köztük veszélyeztetett fajok élőhelyei) pusztulásából és szétaprózódásából eredő 
csökkenésével, továbbá a helyi közösségek jogainak és érdekeinek figyelmen kívül 
hagyása miatt negatív hatást gyakorolnak a megélhetésükre;

8. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság társadalmi és gazdasági jelentősége egyre nő, mivel a 
világ népessége növekszik és ez több élelmiszer és mezőgazdasági termék termelését 
teszi szükségessé az éghajlatváltozás enyhítése mellett; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a becslések szerint a világ élelmiszereinek 14%-a elvész a betakarítás, a levágás és 
az elfogás során1, és hangsúlyozza, hogy koherens intézkedésekre van szükség az 
élelmiszer-veszteség és -pazarlás megelőzése érdekében az élelmiszerláncban, valamint 
az élelmiszerhiányt okozó válságokra való gyors reagálás érdekében;

9. felhívja a figyelmet az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének 
(UNFCC) a nemzetközi közösség által 2018. december 12-én elfogadott, az erdők az 
éghajlat szolgálatában című katowicei miniszteri nyilatkozatára, amely hangsúlyozza az 
erdők és a faanyagok felhasználásának jelentőségét az éghajlatvédelem szempontjából, 
és ezeket a kérdéseket az erdőkkel kapcsolatos egyéb nemzetközi célkitűzésekkel és 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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döntésekkel összefüggésben határozza meg; megállapítja, hogy e célok megvalósítása 
csak multifunkcionális, aktív erdőgazdálkodással érhető el, ami olyan gazdálkodási 
stratégiát jelent, amely az összes erdőkkel kapcsolatos célkitűzést, így a szén-dioxid-
tárolást, a fajok és a talaj védelmét, a nyersanyag-kitermelést, a szabadidős 
tevékenységeket és az élelmiszer-termelést is figyelembe veszi és egyensúlyt teremt 
közöttük;

10. rámutat arra, hogy az erdészet a mezőgazdasággal együtt kulcsfontosságú szerepet tölt 
be a természeti erőforrások kezelésében és a földhasználat tekintetében az EU és a világ 
vidéki térségeiben; e tekintetben elismeri, hogy az erdőgazdálkodás, az erdők 
tulajdonviszonyai, az agrárerdészet és a lehetőségek tekintetében különbségek vannak a 
tagállamok között;

11. hangsúlyozza, hogy támogatási programokat kell bevezetni a gazdálkodásra 
alkalmatlan, leromlott talajok erdő- vagy mezőgazdasági ciklusba való rehabilitálása és 
visszaillesztése érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a fenntartható forrásból származó áruk 
előállítását és felhasználását az erdőirtástól mentes ellátási láncok ösztönzése és az 
uniós normáknak nem megfelelő vagy az erdőirtáshoz hozzájáruló termékek uniós 
piacra való bejutásának megtiltása révén; hangsúlyozza, hogy a fenntartható forrásból 
származó áruk eléréséhez kötelező kellő gondossági és jogilag kötelező erejű 
fenntarthatósági kritériumokat kell bevezetni az erdőket veszélyeztető árukra 
vonatkozóan, javítani kell a nyomon követhetőséget és az átláthatóságot az ellátási 
láncban, és védekezni kell azokkal a jelenségekkel szemben, amelyek kihasználják a 
nem megfelelő nyomon követést; megjegyzi továbbá, hogy alapvetően fontos betartani 
az erdőkről szóló New York-i UNFCCC-nyilatkozatban vállalt kötelezettségeket; 
hangsúlyozza továbbá, hogy fontos lenne bevezetni egy olyan európai uniós tanúsítási 
rendszert, amely lehetővé teszi a behozatal azonnali felfüggesztését, ha műholdas 
felvételek alapján erdőirtásra derül fény; megállapítja az EU-ba importált, erdőirtástól 
mentes termékekre vonatkozó címkézési és tanúsítási rendszer bevezetésének és annak 
lehetőségét, hogy az erdőirtással kapcsolatos szempontokat beépítsék az uniós 
kereskedelmi megállapodásokba és más többoldalú megállapodásokba; megállapítja, 
hogy egyes országokban léteznek a fára és egyéb termékekre vonatkozó önkéntes és 
egyéb típusú címkézési rendszerek; véleménye szerint azonban egy mindenütt 
alkalmazott rendszer segítené mind a tudatosság növelését, mind azt, hogy világszinten 
számszerű képet lehessen alkotni a tendenciákról;

13. kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen terjesszen elő jelentést, amelyben bemutatja, 
milyen tendenciák figyelhetők meg harmadik országokban az erdőirtás tekintetében, 
valamint a jelentős kötöttszén-készlettel rendelkező területek – például tőzeglápok – 
hasznosításával kapcsolatban;

14. hangsúlyozza, hogy továbbra is elő kell mozdítani a fenntartható biogazdaságot, a 
fosszilis tüzelőanyagokon alapuló anyagok szükséges helyettesítését, valamint a 
fenntartható forrásból származó termékek fogyasztását az EU-ba importált, erdőirtás 
nélkül előállított termékekre vonatkozó címkézési és tanúsítási rendszer bevezetésével, 
valamint az erdőirtással kapcsolatos szempontoknak az uniós kereskedelmi 
megállapodásokba és más többoldalú megállapodásokba való beépítésével;
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15. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy hozzanak létre inkluzív partnerséget a harmadik 
országokkal a fenntartható földgazdálkodás és mezőgazdaság megerősítése, valamint a 
jó kormányzás érdekében, különösen a föld- és erdőtulajdoni és -használati viszonyok 
tekintetében, mivel ezek az erdőirtás elleni küzdelemben vállalt kormányzati feladatok, 
amelyeket a külső érdekelt felek csak részben tudnak kezelni; emlékeztet arra, hogy a 
jobb kormányzást támogató partnerségen alapuló megközelítésnek tiszteletben kell 
tartania az őslakos népek, a mezőgazdasági kistermelők és a helyi közösségek jogait, és 
lehetővé kell tennie a több érdekelt fél részvételével zajló folyamatokat a termelő 
országokban; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fenntartható és átlátható 
mezőgazdasági értékláncok jöjjenek létre olyan kereskedelmi megállapodások révén, 
amelyek nem engednek az EU területére olyan mezőgazdasági termékeket, amelyek 
nem felelnek meg az uniós erdővédelmi előírásoknak és értékeknek; hangsúlyozza, 
hogy a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokba olyan védzáradékokat kell 
belefoglalni, amelyek lehetővé teszik, hogy az EU felfüggessze a vonatkozó termékek 
olyan régiókból vagy országokból történő behozatalát, ahol erdőirtás tapasztalható; úgy 
véli továbbá, hogy az ilyen egyezményeknek kötelező erejű és érvényesíthető 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk az erdők védelmében és az emberi jogi 
jogsértésekkel szemben, különös tekintettel a közösségek földtulajdoni és -használati 
viszonyaira;

16. figyelembe veszi a világ erdei ökoszisztémáinak – és azon belül a vadon élő 
növényeknek, állatoknak és élőhelyeinek – védelme iránti világszintű támogatást, 
amikor sürgős fellépésre hív fel az erdők világszintű védelme és a globális ellátási 
láncok fenntarthatóságának biztosítása érdekében;

17. felszólít arra, hogy tiltsák be minden olyan termék uniós belső piacra történő 
behozatalát, amely világszerte gerjeszti az erdőirtást;

18. ösztönzi olyan támogató intézkedések bevezetését, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységének fokozását célozzák az érintett országokban, hogy ezáltal 
csökkenteni lehessen az erdőirtással és a tőzeglápok hasznosításával kapcsolatos 
társadalmi és gazdasági nyomást;

19. hangsúlyozza, hogy a pálmaolaj riasztó mértékben gerjeszti az erdőirtást a kereskedelmi 
célú mezőgazdaságban Délkelet-Ázsia országaiban, míg Dél-Amerikában a 
takarmányozásra szolgáló szója termesztése járul hozzá az erdőirtáshoz;

20. hangsúlyozza, hogy további jelentős előrelépésre van szükség a fehérjenövényekre 
vonatkozó uniós stratégia kidolgozása és végrehajtása, valamint az EU-n belüli erőteljes 
fehérjenövény-termesztés biztosítása terén, hogy ezáltal korlátozni lehessen az e 
növényekhez kapcsolódó erdőirtás veszélyét a világ más régióiban és hogy csökkenteni 
lehessen az importfüggőséget, valamint a földhasználat-változtatás miatt az erdőkre 
nehezedő nyomást; hangsúlyozza, hogy ezt az előrelépést többek között a vetésforgó 
szélesebb körű elfogadása révén kell elérni, amelyet a fehérjenövények termesztésére 
alkalmas területeken tevékenykedő mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás és 
iránymutatás kísér, és hogy egy ilyen fellépés csökkentené a földhasználat 
megváltoztatása miatt bekövetkező, behozataltól való függést, az erdőirtást, az erdők 
pusztulását és az erdőkre nehezedő nyomást; ennélfogva a növényi fehérje behozatala 
tekintetében fenntarthatósági kritériumok bevezetését szorgalmazza;
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21. ösztönzi a Bizottságot annak biztosítására, hogy a jogi keretbe építsen be egy minden 
érdekelt felet maradéktalanul tömörítő platformot;

22. kiemeli a meglévő rendszerek – például az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az 
erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv, a civil társadalom részvételével kötött önkéntes partnerségi 
megállapodások, az erdőirtásból és az erdőpusztulásból származó kibocsátások 
csökkentését célzó ENSZ-program (REDD+) és a jelenlegi jogszabályok, például a fa- 
és fatermékpiaci rendelet2 – továbbfejlesztésének és javításának, valamint a jelenlegi 
önkéntes rendszerek előmozdításának fontosságát; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
rendszerek fontosak a tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése, az ismeretek 
átadásának megkönnyítése, valamint az EU-n kívüli partnerországok körében a 
tudatosság és a felelősségérzet növelése, és különösen a faanyag jogszerűségének 
kezelése érdekében, a szabályozások erőteljes és időben történő érvényesítése révén az 
EU-ban és máshol egyaránt;

23. úgy véli, hogy az erdőirtás mozgatórugóival uniós szakpolitika keretében kell 
foglalkozni, ezáltal biztosítva az erdőkkel kapcsolatos politikák koherenciáját, és 
csökkentve az erdőkre nehezedő nyomást; úgy véli, hogy egy ilyen szakpolitikai keret 
egyre innovatívabb, fenntarthatóbb és hatékonyabb gazdálkodást ösztönözne mind az 
EU-n belül, mind azon kívül, és új technológiák révén csökkentené az élelmiszer-
veszteséget az élelmiszerlánc egészében rámutat arra, hogy a keretben felvázolt e célok 
úgy érhetők el, ha egyszerű hozzáférést biztosítanak a mezőgazdasági termelők számára 
az élvonalbeli precíziós gazdálkodási technológiák beszerzéséhez szükséges 
finanszírozáshoz; úgy véli, hogy az élelmiszerek iránti nagy keresletet technikai 
segítségnyújtással, a mezőgazdasági szervezetek közötti együttműködéssel és 
tudásátadással kell kezelni;

24. hangsúlyozza, hogy az erdőgazdálkodás átalakításának világszerte integrált 
erdőgazdálkodási gyakorlatok alkalmazásához kell vezetnie, mivel csak így lehet teljes 
mértékben kiaknázni a többfunkciós erdőgazdálkodásban rejlő lehetőségeket; 
megjegyzi, hogy az integrált erdőgazdálkodás a faanyag mint természetes nyersanyag 
fenntartható termelésén és a faanyag valamennyi formája fenntartható potenciáljának 
kiaknázásán alapul;

25. hangsúlyozza a fenntartható erdőgazdálkodás, többek között a képzés fontosságát az 
EU-n belül és a harmadik országokban, mivel ez alapvető tényező az erdőtulajdonosok, 
az erdőkben élők vagy dolgozók és az erdészeti tevékenységet folytató mezőgazdasági 
termelők jövedelmének biztosításában, a biológiai sokféleség növelésében és a 
szénmegkötésben, valamint az erdők ellenálló képességének javításában; e tekintetben 
kiemeli az erdőtulajdonosok támogatásának fontosságát, és különösen azt, hogy 
figyelembe kell venni a kis erdőtulajdonosok körülményeit;

26. kiemeli az agrárerdészeti rendszerek – többek között a külterjes fás legelők — szerepét 
a biológiai sokféleség megőrzésében, az éghajlatváltozás mérséklésében és az ahhoz 
való alkalmazkodásban, mivel ez olyan gyakorlat, amely nagy szénmegkötési 
potenciállal rendelkezik; kiemeli, hogy száraz időszakokban ez fontos takarmányforrást 
jelenthet az állatok számára és a termelés diverzifikálása szempontjából, többek között a 

2 HL L 295., 2010.11.12, 2. o.
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biogazdaság céljaira is; hangsúlyozza, hogy helyszíni vizsgálatok alapján az 
agrárerdészet hatékonyabban használja a földterületeket, mint a monokultúrás 
gyakorlatok, ezért csökkentheti a többi ökoszisztémákra és azon belül az erdőkre 
nehezedő nyomást; kéri a szabályok módosítását a meglévő agrárerdészeti rendszerek 
rehabilitációjának és helyreállításának megkönnyítése érdekében, és kéri új rendszerek 
létrehozását;

27. hangsúlyozza, hogy a hasznosítás irányába ható nyomás csökkentése az erdők 
védelmének fontos építőeleme; hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy ösztönözni kell 
a fa mint nyersanyag kaszkádhasznosítását; rámutat arra, hogy a faanyag által nyújtott 
ökológiai szolgáltatások csak a hosszú élettartamú termékek, így például a bútorok és az 
épületek esetében érvényesülnek;

28. rámutat arra, hogy az Unión kívüli országokkal kötött kereskedelmi megállapodásoknak 
rendelkezéseket kellene tartalmazniuk a fenntartható erdőgazdálkodásra és a felelős 
vállalkozásra vonatkozóan, valamint kötelezettségvállalásokat kell magukban foglalniuk 
a Párizsi Megállapodás hatékony végrehajtására irányulóan;

29. rendkívül aggasztják a harmadik országokban és az EU-ban folytatott illegális 
fakitermelésről és az ahhoz kapcsolódó, az erdészeket és az erdőgazdálkodókat célzó 
egyéb bűncselekményekről szóló jelentések; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy továbbra is lépjenek fel határozottan az illegális fakitermelés megelőzése és 
leküzdése, és különösen Európa utolsó őserdeinek megvédése érdekében, és juttassák 
érvényre a meglévő uniós jogszabályokat, és ezáltal alkalmazzanak arányos, visszatartó 
erejű és hathatós szankciókat az uniós jog megsértése esetén;

30. rámutat arra, hogy fel kell hívni a közvélemény figyelmét az illegális fakitermelés és az 
erdőkkel kapcsolatos bűncselekmények társadalmi és gazdasági hatásaira;

31. rámutat arra, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség „Európai környezet – 
helyzetkép és kilátások 2020-ban” című jelentése szerint az uniós élőhelyvédelmi 
irányelvben3 felsorolt erdei élőhelyeknek csupán egyharmada van kedvező védettségi 
helyzetben, és 2013 óta – az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása ellenére – 
kevés előrelépés történt az erdei élőhelyek védettségi helyzetét illetően; hangsúlyozza, 
hogy elegendő erőforrásra van szükség e helyszínek kezeléséhez és az élőhelyvédelmi 
irányelv végrehajtásának biztosításához.

3 HL L 206., 1992.7.22, 7. o.
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