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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. megjegyzi, hogy az erdészeti ágazat legalább 500 000 embert foglalkoztat közvetlenül1 
az Unióban és 13 millió embert világszerte2, és hogy ezek a munkahelyek különösen a 
vidéki térségekben találhatók;

2. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás és a tűzvészek miatt világszerte nagy nyomás 
nehezedik az erdőkre; felhívja a figyelmet arra, hogy amellett, hogy a világszerte 
rendkívül sokszínű, azonban rohamosan csökkenő számú állat- és növényfaj 
létfontosságú élőhelyei, az erdők jelentős szénkészlettel rendelkeznek és 
szénelnyelőként funkcionálnak; megjegyzi, hogy az erdők védik a talajt, szabályozzák a 
hidrológiai ciklusokat és megfelelő kitermelési és gazdálkodási gyakorlatok mellett 
fenntartható faforrást jelenthetnek; hangsúlyozza ezért, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás kulcsfontosságú az erdőirtás és az erdőpusztulás megállításában, és 
ezért érdemes népszerűsíteni a harmadik országokban;

3. megjegyzi, hogy 1990 és 2015 között a világ erdőterülete 129 millió hektárral csökkent, 
főként a mezőgazdasági termelés miatt, amelynek egyharmadát exportálják; kiemeli, 
hogy a szója, a pálmaolaj és a kakaó a kiirtott erdőterületekről származó uniós behozatal 
80%-át teszi ki; rámutat, hogy az erdőtakaró globális csökkenésével szemben az Unió 
erdőkkel, ültetvényekkel és erdőterületekkel borított területe növekszik, és területének 
több mint 40%-át fedi;

4. sajnálatosnak tartja, hogy az Unió által előidézett erdőirtás a globális erdőirtás 10%-át 
teszi ki3, különösen az importáruként a bioüzemanyagokhoz és élelmiszerekhez használt 
pálmaolajtól, az állati takarmányként használt szójától, a hústól, a kakaótól, a 
kukoricától, a faanyagtól stb. való függősége miatt;

5. felhívja a Bizottságot, hogy jogalkotási javaslataiba foglalja bele a zéró erdőirtásra és az 
ökoszisztéma pusztulására vonatkozó fogalommeghatározásokat, amelyeknek 
elsősorban az erdőirtás fő mozgatórugóira kell összpontosítaniuk, beleértve az olyan 
árucikkeket, mint például a pálmaolaj, a szója, a hús, a kukorica, a gumi, a kakaó, 
valamint a papír- és üzemanyaggyártáshoz használt fa; hangsúlyozza, hogy ennek során 
a Bizottságnak külön figyelmet kell fordítania a kapcsolódó emberi jogi visszaélésekre, 
valamint az őslakos népek és helyi közösségek jogaira;

6. megjegyzi továbbá, hogy az élőhelyek megváltoztatása és elpusztítása, valamint a 
természetes erdőterületek kiirtása világszerte súlyos következményekkel jár az emberi 
és állati egészségre, valamint a biológiai sokféleségre nézve, különös tekintettel a 
zoonózisok megnövekedett előfordulására (amely az elmúlt 30 évben 50 járványt 

1 Az Eurostat erdészeti adatbázisa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Hat%C3%A1selemz%C3%A9s-jelent%C3%A9s.pdf
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okozott), melynek legfrissebb példája a Covid19-világjárvány;

7. megjegyzi, hogy uniós szinten egyes tagállami szakpolitikák azt tükrözik, hogy az 
erdőkre és az erdőgazdálkodásra vonatkozó keretrendszerek esetenként széttöredezettek 
és nem kapcsolódnak egymáshoz, ezért jobb és szorosabb koordinációra van szükség a 
fenntarthatóság ösztönzése érdekében;

8. üdvözli továbbá a globális erdőirtás, valamint az erdők pusztítása és túlzott kiaknázása 
elleni összehangolt uniós fellépést, és felhívja az Uniót, hogy hajtson végre az erdők és 
a természeti erőforrások védelmét célzó rendelkezéseket a Párizsi Megállapodás, a 
fenntartható fejlesztési célok, valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény keretében;

9. felhívja az Uniót, hogy vállaljon határozott nemzetközi vezető szerepet az erdővédelem 
és a természeti erőforrások fenntartható kezelése terén, ideértve a bioalapú termelést is; 
elismeri, hogy erre szükség van az uniós biogazdasági stratégia céljainak eléréséhez, 
amely az erdőirtás megállítását is megköveteli, ugyanakkor összhangban van az európai 
zöld megállapodással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégiával;

10. az irányítás javítását és az intézmények megszilárdítását szorgalmazza a fenntartható 
erdővédelem és erdőgazdálkodás biztosítása érdekében, hatékony – többek között a 
korrupcióval és az illegális fakitermeléssel szembeni – ellenőrzési és szankcionálási 
mechanizmusok kialakítása révén;

11. üdvözli ezért a biológiai sokféleséggel és az éghajlattal kapcsolatos, az erdőkre 
vonatkozó bizottsági fellépést, amelyek létfontosságú globális szén-dioxid-elnyelők és a 
biológiai sokféleség lelőhelyei; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az Unió 
nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését, valamint a globális éghajlat-változási és 
biodiverzitási célkitűzéseket és a fenntartható fejlesztési célokat, és szabályozza az 
erdőirtásból és kiirtott területekről – többek között a mezőgazdasági nyersanyagokból – 
származó, nagy erdőpusztulási kockázatot jelentő termékek uniós behozatalát, és ezáltal 
mozdítsa elő a fenntartható élelmiszer-termelést és -fogyasztást;

12. szorgalmazza egy olyan, kötelező erejű uniós jogszabály elfogadását, amely – a 
társadalmi-gazdasági struktúrák figyelembevétele mellett – biztosítja, hogy az Unióba 
importált termékek, valamint az Unión belül kínált termékek és szolgáltatások egyetlen 
ellátási lánca se járjon erdőirtással és az ökoszisztéma pusztulásával vagy 
átalakulásával, illetve az emberi jogok megsértésével, továbbá amely védi az őslakos 
népeket és a helyi közösségeket – beleértve a nőket és a környezetvédelmi és az emberi 
jogok védelmezőit is –, akiknek ezektől az erdőktől függ a megélhetése;

13. szorgalmazza, hogy az európai zöld megállapodás keretében legkésőbb 2030-ig tűzzék 
ki célul az erdőirtás és a fogyasztással összefüggő erdőirtás megszüntetését; követeli, 
hogy tiltsák be az erdőirtásból származó termékek uniós belső piacra történő 
behozatalát;

14. kéri ezért a kellő gondosság kötelezettségét minden olyan piaci szereplő – köztük a 
finanszírozók – számára kötelezően előíró uniós jogszabály megalkotását, amelyek az 
erdőkre vagy az ökoszisztémára kockázatot jelentő árukat vagy származtatott 
termékeket hoznak forgalomba az uniós piacon, az őslakos népek jogainak, különösen a 
szokásjog szerinti közösségi birtokjog védelme érdekében;
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15. hangsúlyozza, hogy ezt a kellő gondosság kötelezettségén alapuló uniós jogi keretet egy 
erőteljes végrehajtási rendszerre kell építeni, és annak – megfelelő és adott esetben – 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírnia a szabályok be nem 
tartása esetén;

16. hangsúlyozza, hogy az uniós vállalkozások közül sok a kkv az élelmiszer-ellátási 
láncban, ezért olyan, a kkv-k számára kedvező végrehajtást szorgalmaz, amely az 
adminisztratív terheket az elkerülhetetlen minimumra korlátozza; úgy véli, hogy egy 
korai előrejelző rendszert kell létrehozni a vállalkozások számára, amely figyelmezteti 
őket, valahányszor olyan régiókból hoznak be terméket, ahol erdőirtás folyhat;

17. szorosabb együttműködésre szólít fel a kormányok, a vállalkozások, a termelők és a 
civil társadalom között a magánszektorbeli projektek támogatását célzó szakpolitikák 
elfogadása és keretfeltételek kialakítása érdekében;

18. nemkívánatos események bekövetkezte esetén kutatáson és tapasztalatcserén keresztül 
megvalósuló kölcsönös segítségnyújtásra szólít fel olyan, a földrajzi feltételekhez 
igazított intézkedések meghozatala érdekében, amelyek képesek védelmet nyújtani a 
nagy kiterjedésű tűzvészek ellen vagy megelőzni a kártevőfertőzéseket;

19. hangsúlyozza, hogy az erdőtelepítés jelentős mértékben hozzájárulhat az erdőirtás 
okozta problémák orvoslásához, noha csak részben kompenzálhatja azokat; 
hangsúlyozza, hogy világszerte sürgősen védeni kell elsősorban az elsődleges erdőket, 
mivel az erdőtelepítés vagy az újonnan telepített erdők nem helyettesíthetik az 
elsődleges erdőket, illetve nem képesek ugyanolyan szintű biológiai sokféleséget, szén-
dioxid-elnyelést, talajvédelmet és egyéb ökoszisztéma-szolgáltatásokat és funkciókat 
biztosítani;

20. ezért határozottan ösztönzi a – különösen az őshonos és vadon élő fajok 
felhasználásával végzett – fa- és erdőtelepítési és újratelepítési tevékenységeket és 
projekteket, tekintettel az éghajlatváltozásra, különösen azokon a területeken, ahol az 
elsődleges erdők elpusztultak; megjegyzi, hogy a hatékony, fenntartható és megfelelően 
irányított erdőtelepítés az erdők védelme és helyreállítása mellett hozzájárulhat a 
szénmegkötés fokozásához, kiegészítheti a gazdálkodást és növelheti a biológiai 
sokféleséget, míg a fenntartható erdőgazdálkodás csökkentheti az erdőtüzek kockázatát 
és mértékét; hangsúlyozza továbbá, hogy a part menti erdők fontos szerepet töltenek be 
a folyópartok stabilizálásában, csökkentik az árvízkockázatot, javítják a vízminőséget 
azáltal, hogy kiszűrik a szomszédos földterületekről származó szennyvizet, és 
szabályozzák a vízhőmérsékletet, ami kedvező hatással van a biológiai sokféleségre;

21. üdvözli az ültetvények éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását elősegítő 
intézkedéseket; üdvözli, hogy számos országban már javasolt és alkalmazott gyakorlat 
az egészséges és a nagy biológiai sokféleséget felvonultató erdőkben a reziliens őshonos 
fafajok számának növelése;

22. kiemeli az agrárerdészeti rendszerek szerepét, amelyek keretében egyazon földterületen 
egyszerre ültetnek fákat és folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, ami növeli az 
általános termelékenységet, több biomassza termelését eredményezi, karbantartja és 
helyreállítja a talajt, és egyéb értékes ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosít; rámutat, 
hogy az erdők és az agrárerdészeti rendszerek fontos szerepet játszanak a globális 
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élelmiszerbiztonság terén, és számos kisméretű gazdaság ás közösség számára az egyik 
legfontosabb bevételi forrást jelentik; hangsúlyozza, hogy az erdővédelmi és -
helyreállítási intézkedések javítják a vidéki területeken élő emberek életkörülményeit;

23. hangsúlyozza az Unión belül és a harmadik országokban a fenntartható 
erdőgazdálkodással, az ültetvényekkel és az agrárerdészettel, többek között a 
folyamatos növénytakaróval kapcsolatos képzés fontosságát; úgy véli, hogy ezek 
alapvető szerepet játszanak a biológiai sokféleség, valamint az agrárerdészetet folytató 
erdei közösségek és mezőgazdasági termelők jövedelmének biztosításában;

24. megjegyzi, hogy bár az önkéntes rendszerek hasznos eszközt jelentenek az Unión kívüli 
globális erdőirtás megállítására irányuló erőfeszítésekben, és jelentős mértékben 
elősegíthetik a közvélemény szembefordulását az erdőirtást ösztönző áruk és 
szolgáltatások fogyasztásával, az önkéntes intézkedések önmagukban mindeddig nem 
szüntették meg az erdőirtást vagy az Unió hozzájárulását az erdőirtás kockázatának 
kitett áruk és szolgáltatások Unióba történő behozatala által okozott, a fogyasztással 
összefüggő globális erdőirtáshoz; úgy véli, hogy a kötelező erejű jogszabályokat nem 
jogalkotási kezdeményezésekkel – például a harmadik országokkal folytatott 
együttműködéssel – kell kombinálni a globális erdőirtás elleni küzdelem érdekében;

25. szorgalmazza ezért egy, az erdőirtás megszüntetését célzó címkézési és tanúsítási 
rendszer bevezetését, amely növelné az ellátási lánc átláthatóságát az Unióban, és 
lehetővé tenné a nem erdőirtásból származó termékek népszerűsítését, a meglévő 
megközelítésekre építve és az erdőirtástól mentes ellátási láncok egyértelmű 
meghatározásán alapulva;

26. felhívja az Uniót, hogy támogassa az erdőirtásmentes ellátási láncokat és a nagyobb 
hozzáadott értéket, megfelelően figyelembe véve az emberi jogokat, a munkavállalói 
jogokat, valamint a földtulajdon- és földhasználati jogokat, továbbá az élelmiszer-
biztonságot és a tisztességes jövedelem biztosítását;

27. megállapítja, hogy az erdőirtás és az ökoszisztéma-átalakítás elleni küzdelemmel 
kapcsolatban kormányzati feladatok is vannak, amelyeket a külső érdekelt felek egyedül 
nem tudnak megfelelően ellátni; ezért hangsúlyozza az Unió és tagállamai, illetve a 
harmadik országok közötti inkluzív partnerség fontosságát a fenntartható 
földgazdálkodás, a fenntartható mezőgazdaság és a felelősségteljes kormányzás 
megerősítése érdekében, különös tekintettel a földbirtoklási és erdőbirtoklási jogokra;

28. a globális együttműködés megerősítését szorgalmazza a többfunkciós erdőkkel való 
gazdálkodás fenntarthatóságának javításával kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok jobb 
megosztása érdekében;

29. úgy véli, hogy az erdőirtásról, az erdőpusztulásról és a világ erdőtakarójának 
fenntartható növeléséről szóló, az érdekelt felek és a tagállamok közötti párbeszédet 
célzó platform létrehozása fontos kiegészítése a kellő gondosságon alapuló jogi 
keretnek, és segítheti az összes érdekelt felet e kérdések kezelésében; felszólítja az 
érintett nemzetközi szereplőket, hogy tegyék lehetővé e platform aktív használatát;

30. felszólítja ezért az Uniót, hogy alakítson ki nemzetközi szövetségeket harmadik 
országokkal az erdők védelme érdekében, az erdőirtás megszüntetését, az integrált 
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földtervezést, a földbirtoklás átláthatóságát és az erdő mezőgazdasági földterületté való 
átalakításának megakadályozását célzó, szilárd politikákra törekedve; ezért 
szorgalmazza, hogy a globális erdővédelmi megállapodások keretében alakítsanak ki 
nemzetközi szövetségeket és biztosítsák a nemzetközi erdőfinanszírozást;

31. támogatja a harmadik országokkal folytatott rendszeres információcserét, amelynek 
célja a fenntartható gazdálkodás alatt álló erdőkből származó faanyag és faipari 
termékek fogyasztásának és kereskedelmének elősegítése;

32. úgy véli, hogy a nyomonkövethetőség és az átláthatóság elengedhetetlen annak 
biztosításához, hogy csak olyan, fenntartható forrásból származó termékeket lehessen 
értékesíteni a belső piacon, amelyekről tudott, hogy nem állnak összefüggésben az 
erdőirtással, az ökoszisztémák átalakításával vagy pusztulásával, valamint az emberi 
jogok megsértésével; úgy véli, hogy az első kiegészítő, azonban elengedhetetlen lépés 
egy széles körben elismert, „erdőbarát” tanúsítási és címkézési rendszer bevezetése 
lenne az Unióba behozott mezőgazdasági és erdészeti termékek tekintetében, ami 
növelné az ellátási lánc átláthatóságát az Unióban, az e termékek termesztéséből, 
feldolgozásából és szállításából eredő környezeti, valamint az emberi jogokat érintő 
hatásokat tükrözve; úgy véli, hogy a fenntartható fakitermelés kötelező címkézése 
biztosíthatja a fogyasztók tájékozott választását és előmozdíthatja a fenntartható 
termékek fogyasztását;

33. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje és ismertesse a faipari ágazat és az erdőirtás 
kockázatának kitett területekről származó áruk behozatalában részt vevő kereskedelmi 
szervezetek erdőirtási lábnyomát, biztosítva a nemzetközi ellátási láncok jobb 
átláthatóságát és megértését, továbbá ösztönözve fenntartható fafelhasználási 
megoldások alkalmazását;

34. szorgalmazza, hogy a leendő beszállítók kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségeit 
építsék be a közbeszerzési szabályokba, valamint tiltsák meg az erdőirtásból származó 
importált termékek vásárlását; megjegyzi, hogy egy ilyen ellenőrzési rendszer további 
előnyökkel jár a csalás, a korrupció és a kartellek gyakorlata elleni küzdelemben, 
egyben megnehezíti az illegális fakitermelésen alapuló logisztikai műveleteket;

35. felhívja a figyelmet arra, hogy az árdömping elkerülése és a fa fenntartható 
felhasználásának biztosítása, a dömpingárakon alapuló kétoldalú megállapodások 
elterjedésének megakadályozása, valamint a további fakitermelés elkerülése érdekében 
fontolóra kell venni a jogorvoslatot, többek között egy közös faárverési rendszer 
létrehozását, amely lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy az anyag honnan 
származik, és figyelembe veszi az éghajlattal, a biológiai sokféleséggel és az emberi 
jogokkal kapcsolatos megfontolásokat;

36. úgy véli, hogy a harmadik országokból behozott áruk szállításával keletkező 
szénlábnyom minimalizálása, és a fenntartható helyi termelés és munkahelyteremtés 
előmozdítása érdekében az Uniónak ösztönöznie kell a helyben beszerzett faanyagok, a 
fakitermelésből származó termékek és az erdészeti eredetű biomassza felhasználását;

37. kéri, hogy világszerte dolgozzanak ki koncepciókat az erdők fenntartható jövőjére 
vonatkozóan, amelyek összeegyeztetik a gazdasági és környezetvédelmi érdekeket, 
tekintettel arra, hogy az erdők számos ország számára fontos erőforrást jelentenek, és 
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hogy ezek az országok nem hajlandóak önként lemondani erről az erőforrásról;

38. hangsúlyozza a fenntartható étrendek előmozdításának fontosságát azáltal, hogy 
felhívják a fogyasztók figyelmét a fogyasztási minták hatásaira, és tájékoztatást 
nyújtanak az emberi egészség szempontjából jobb és alacsonyabb környezeti lábnyomú 
étrendekről;

39. emlékeztet arra, hogy nagy mennyiségű, erdőirtásból származó mezőgazdasági 
termékek Unióba történő behozatala nem lehet ellentétes az erdőirtás tilalmára és az 
emberi jogokra vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal; úgy véli, hogy az uniós 
szabályoknak való megfelelést – a meg nem felelés esetére vonatkozó védzáradékokkal 
együtt – az Unió valamennyi kereskedelmi tárgyalásának szükséges előfeltételévé kell 
tenni; kéri, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokba foglaljanak bele az 
erdőirtáshoz kapcsolódó kötelező erejű és végrehajtható környezetvédelmi és szociális 
rendelkezéseket az élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és állatjóléti normákon felül, 
a globális erdők, a természetes ökoszisztémák és az emberi jogok, különösen a 
közösségi földtulajdon- és földhasználati jogok védelme érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon és érvényesítse e normák 
alkalmazását az érvényben lévő szabadkereskedelmi megállapodásokban;

40. felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel a „ne árts” elv alapján, amint azt az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményében bejelentette, és javasoljon intézkedéseket az 
azonosított káros hatások kezelésére, a meglévő szabadkereskedelmi megállapodások 
aktualizálása érdekében; kéri, hogy a kereskedelmi partnerekre kötelező erejű és 
érvényesíthető rendelkezések és ösztönzők vonatkozzanak, amelyek biztosítják, hogy az 
erdőirtásból vagy az emberi jogok megsértéséből származó termékek ne kerüljenek 
behozatalra; határozottan sajnálja, hogy ezeket a rendelkezéseket nem építették be teljes 
mértékben az EU–Mercosur megállapodási folyamatba, és szorgalmazza a kereskedelmi 
megállapodások és a folyamatban lévő tárgyalások naprakésszé tételét e rendelkezések 
teljes körű beépítése érdekében;

41. az éghajlattal, a biológiai sokféleséggel, a zéró erdőirtással és az emberi jogokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban további vagy megújított 
szabadkereskedelmi megállapodások megkötését szorgalmazza, amennyiben azok még 
nem tartalmaznak ilyen rendelkezéseket; 

42. hangsúlyozza, hogy a jövőben a Bizottságnak hatásvizsgálataiban szisztematikusan 
figyelembe kell vennie a kereskedelmi megállapodások erdőkre gyakorolt hatását, és a 
kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó feltételek és megbízatások meghatározásakor 
figyelembe kell vennie az előzetes értékelések eredményeit; úgy véli, hogy a Párizsi 
Megállapodás tiszteletben tartásának kötelező feltételként kell szerepelnie a harmadik 
országokkal kötött valamennyi kereskedelmi megállapodásban;

43. felkéri a Bizottságot, hogy határozzon meg ösztönző mechanizmusokat a 
mezőgazdasági termelők számára a fenntartható mezőgazdasági és erdészeti termékek 
kínálatának növelése, valamint ezzel egyidejűleg az ökoszisztémák fenntartása és 
megerősítése érdekében;

44. kéri az Uniót, hogy csökkentse az erdőket és ökoszisztémákat veszélyeztető áruk 
behozatalától való függőséget; megjegyzi, hogy az Unióban állati takarmányozásra 
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használt kiirtott földterületekről származó szójatermékek jelentős mértékben 
hozzájárulnak a globális erdőirtáshoz és az ahhoz kapcsolódó kibocsátásokhoz, és a 
teljes uniós importhoz kapcsolódó erdőirtások közel feléért felelősek4;

45. kéri továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a helyben előállított 
növényi fehérjék, a legeltetéses állattartás, valamint a legális és fenntartható forrásból 
származó takarmányok használatát, nevezetesen a fehérjeforrásokra vonatkozó uniós 
terv végrehajtása és olyan szakpolitika érvényesítése révén, amely biztosítja, hogy az 
uniós állattenyésztés megfeleljen a rendelkezésre álló uniós szárazföldi erőforrásoknak; 
javasolja továbbá, hogy az Unió és a tagállamok mérjék fel hazai termelési 
potenciáljukat, és tervezzenek olyan intézkedéseket, amelyek átfogóan megfelelnek az 
Unió fogyasztási követelményeinek, és hozzájárulnak az importfüggőség 
csökkentéséhez;

46. támogatja, hogy 2030-ig hagyjanak fel az erdőirtáshoz hozzájáruló nyersanyagok 
használatával a bioüzemanyagok előállítása során; megjegyzi továbbá, hogy a 
pálmaolajat számos iparágban felhasználják, beleértve az élelmiszer-feldolgozást is; 
aggodalmát fejezi ki a fogyasztók megtévesztése – például a pálmaolaj tejhelyettesítő 
termékekben való felhasználása – miatt;

47. kéri ezért a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a felelős agrár-élelmiszeripari és 
takarmányfogyasztási mintákat, amelyek tovább csökkentik a fogyasztáshoz kapcsolódó 
erdőirtástól való függőséget és az Unió környezeti lábnyomát;

48. hangsúlyozza továbbá, hogy meg kell erősíteni és támogatni kell a fehérjenövények, 
valamint a hús- és tejtermékek rövidebb ellátási láncait, az Unió és partnerországai 
élelmiszer-önrendelkezésének előmozdítása érdekében; szorgalmazza, hogy ezeket az 
elemeket vegyék fel a Covid19-válságból való kilábalást célzó helyreállítási tervbe;

49. támogatja a nitrogénmegkötő/hüvelyes/fehérjenövények támogatását a KAP új stratégiai 
terveiben vetésforgórendszerek, feltételhez kötöttség, ökorendszerek és agrár-
környezetvédelmi vidékfejlesztési intézkedések, új ágazati beavatkozások és termeléstől 
függő támogatások révén, hogy javítani lehessen az Unió fehérjenövény-önellátását, 
egyúttal hozzájárulva a biológiai sokféleséggel és a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiával kapcsolatos célkitűzések eléréséhez is; megjegyzi továbbá, hogy az 
állattartó gazdaságok jövedelmét és jövedelmezőségét össze kell egyeztetni a 
legeltetéses tartással vagy a gazdaságon belül termesztett takarmánynövényekkel 
fenntartható termelési szintekkel; szorgalmazza olyan, innovatív termelési rendszerek és 
módszerek további kutatását és előmozdítását, amelyek csökkenthetik a külső 
ráfordításokat és költségeket, például a takarmányalapú legeltetési rendszereket, így 
többek között a vetésforgóban történő legeltetést, még akkor is, ha a termelési 
mennyiség alacsonyabb lehet;

50. megjegyzi, hogy a Parlament 2015 decembere óta 40 kifogást fogadott el genetikailag 
módosított élelmiszerek és takarmányok importja kapcsán, melyek közül 11 
genetikailag módosított szója importjára vonatkozott; emlékeztet, hogy az e 
behozatalokkal szembeni kifogás egyik oka a termesztéshez kapcsolódó erdőirtás volt 
olyan országokban, mint Brazília és Argentína, ahol szinte kizárólag genetikailag 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf 23–24. o.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Hat%C3%A1selemz%C3%A9s-jelent%C3%A9s.pdf
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módosított, növényvédőszerek használatával termesztett szóját állítanak elő; megjegyzi, 
hogy egy friss, európai kutatók által írt tanulmány szerint a Brazíliából származó 
szójaimport miatt az Uniónak a legnagyobb a szén-dioxid-kibocsátása a világon, 13,8%-
kal nagyobb, mint a legnagyobb szójaimportőr Kínáé, mivel a szójatermeléshez 
kapcsolódó erdőirtás miatt nagyobb arányú a kibocsátása5; megjegyzi továbbá, hogy a 
Bizottság szerint a történelem során az Unió – a teljes uniós importhoz kapcsolódó 
erdőirtások közel feléért felelős6 – szója révén járult hozzá a legnagyobb mértékben a 
globális erdőirtáshoz és az ahhoz kapcsolódó kibocsátásokhoz;

51. következetes szakpolitikai keret kialakítását szorgalmazza, amely magában foglalja az 
európai zöld megállapodás nemrégiben közzétett, „a termelőtől a fogyasztóig” 
elnevezésű, illetve a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiáit, az uniós 
biogazdasági stratégiát, valamint a Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról” című, 2018. november 28-i közleményét, amely a meglévő rendszereken, 
például az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti 
termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó cselekvési terven alapul; ezért felszólít 
az érintett jogtulajdonosok, többek között az őslakos népek és a helyi közösségek, 
különösen a nők, valamint a környezetvédelmi és emberi jogi jogvédők e cselekvési 
tervben való részvételének garantálására;

52. felszólít az erdőkre, valamint a fa és az erdészeti termékek kivitelének – például 
végrehajtható fenntarthatósági feltételek révén történő – szabályozására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtására és javítására;

53. holisztikusabb megközelítés kialakítását szorgalmazza az Unión belül, amelynek 
keretében az Unió közvetlenül támogatná a helyi hatóságokat az erdősítésben és a 
fenntartható erdészeti gyakorlatok alkalmazásában; kéri, hogy az Unió vállaljon 
nagyobb szerepet a helyi és regionális hatóságok támogatásában az erdővédelmi 
jogszabályok érvényesítése terén;

54. az Unió hazai és külföldi fellépései közötti összhangra és koherenciára szólít fel; 
emlékeztet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jövőbeli kilátásokról közzétett 
jelentésére7, megjegyezve, hogy az Unió a 2020-ra kitűzött környezetvédelmi 
célkitűzések közül számosat várhatóan nem teljesít, kiemelve, hogy az uniós erdőkre is 
nyomás nehezedik, például a magas kitermelési arány, a szennyezés, az éghajlatváltozás 
és az idegenhonos inváziós fajok miatt; ezért a fatermékekről szóló uniós rendelet és 
Natura 2000 irányelvek egész Unióban történő határozott végrehajtására és 

5  Hiv.: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020).Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports (A 
mezőgazdasági áruk lábnyoma térben kifejezve: Brazília szójaexportja szénkibocsátásának feltérképezése) 
Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6  Hiv.: A Bizottság 2013-063. sz. technikai jelentése, „The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation” (Az EU fogyasztásának erdőirtásra 
gyakorolt hatása: az uniós fogyasztás erdőirtásra gyakorolt hatásának átfogó elemzése), az Európai Bizottság ( 
DG ENV) által finanszírozott tanulmány, amelyet a VITO, az IIASA, a HIVA és az IUCN NL készített, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, 23–24. o.
7 1e. hiv. – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése: Európa környezete – helyzetkép és kilátások 
2020-ban
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érvényesítésére szólít fel, többek között megfelelő időben indított kötelezettségszegési 
eljárások révén;

55. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az erdők és más 
természetes ökoszisztémák megóvása és helyreállítása érdekében hozzanak ambiciózus 
intézkedéseket mind Európában, mind a világ többi részén, és hogy e törekvések 
álljanak összhangban az Unió új erdészeti és biodiverzitási stratégiájával; úgy véli, hogy 
foglalkozni kell azzal, hogy a szegénység miatt az erdei biomasszát tűzifának 
használják fel, beleértve tiszta alternatívák támogatását is;

56. megjegyzi, hogy az Unióban a nyersanyagok – köztük a fosszilis tüzelőanyagok – 
fogyasztásának szintje nem fenntartható, és sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék teljes mértékben figyelembe a termőföldalapú bioüzemanyagok 
felhasználásának a földhasználat megváltozására és az erdőirtásra gyakorolt hatását; 
hangsúlyozza, hogy az uniós nyersanyag-felhasználás fenntarthatósága jelentősen 
javítható lenne a körforgásos biogazdaságban, és intézkedésekre van szükség az 
erdőirtás kockázatát magában hordozó importtól való függőség csökkentéséhez; 
megjegyzi, hogy az erőforrás-hatékony felhasználási hierarchia különösen fontos az 
erdők szénelnyelő, illetve a biológiai sokféleséggel kapcsolatos funkciójának védelme 
szempontjából; úgy véli, hogy nagy mennyiségű fa elégetésének az éghajlatvédelem, a 
szén-dioxid-megkötés és az erőforráshasználat szempontjából egy körforgásos 
gazdaságban nincs értelme; 

57. úgy véli, hogy a bioüzemanyagok széles körű uniós felhasználását megfelelő 
fenntarthatósági kritériumoknak kell kísérniük a földhasználat közvetlen és közvetett 
megváltozásának, többek között az erdőirtásnak az elkerülése érdekében; megjegyzi 
továbbá, hogy a jelenlegi kritériumok nem veszik kellőképpen figyelembe a 
bioüzemanyagok előállításához felhasznált fosszilis nyersanyagokat; ezért kéri a 
felülvizsgált megújulóenergia-irányelv hatásának nyomon követését és értékelését 
annak folyamatban lévő végrehajtása során, beleértve a bioenergiára vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok hatékonyságát is; megjegyzi, hogy a helyi nyersanyag-
ellátási láncok fontos szerepet játszanak a hosszú távú fenntarthatóság elérésében; 

58. hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy az Unióban nőtt az erdészeti és 
ültetvényterületek, a fa bioüzemanyagként és bioenergiaként való egyre nagyobb 
mértékű felhasználása világszerte nyomást gyakorol az erdőkre; ezért megjegyzi, hogy 
tiszteletben kell tartani a kijelölt természetvédelmi területeket világszerte; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak csak a fenntartható erdőgazdálkodást és földhasználatot 
szabad előmozdítania annak biztosítása érdekében, hogy az uniós fogyasztás teljes 
mértékben fenntartható legyen; felhívja a Bizottságot, hogy kritikusan értékelje a fa 
tüzelőanyagok fenntartható termelésével és felhasználásával kapcsolatos intézkedéseket, 
tekintettel többek között a fapellet Unióba irányuló behozatalának magas szintjére, és 
értékelje azokat a lehetséges kockázatokat, amelyeket ez a behozatal jelent a harmadik 
országok erdői számára;

59. támogatja az erdőirtáshoz hozzájáruló bioüzemanyagokhoz használt nyersanyagok 
2030-ig történő felszámolását; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 2021-ig vizsgálja felül 



PE650.488v02-00 12/15 AD\1213134HU.docx

HU

az (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendelet8 vonatkozó részeit, és 
haladéktalanul módosítsa azt a tudományos ismeretek, az elővigyázatosság elve és egy 
részletes hatásvizsgálat alapján, hogy biztosítsa a közvetett földhasználat-változás 
magas kockázatával járó bioüzemanyagok, köztük a pálma- és a szójaolaj kivezetését, 
teljesítve az Unió arra vonatkozó globális kötelezettségvállalását, hogy megállítja és 
megfordítja a biológiai sokféleség globális csökkenésének tendenciáját;

60. kiemeli az európai zöld megállapodás politikái és az erdőirtás ösztönzői és 
mozgatórugói összekapcsolásának fontosságát, az éghajlatsemleges gazdaság hosszú 
távú célkitűzésének elérése érdekében kezelve az erdőirtás környezeti, társadalmi és 
emberi jogi hatásait;

61. kiemeli egy olyan közös és ingyenes megfigyelőrendszer fontosságát, amely 
kapcsolatban áll és együttműködik a nemzetközi partnerekkel és szervekkel, például az 
ENSZ-szel az erdőirtás, az erdőpusztulás és a világ erdőtakarójában bekövetkező 
változások műholdas adatokon alapuló globális nyomon követése érdekében, lehetővé 
téve a tagállamok, más érdekelt felek és a polgárok számára, hogy valós időben 
rögzítsék az erdőirtást és az élőhelyek átalakítását, különösen a védett területeken, 
valamint nyomon kövessék az erdőtakaró állapotát;

62. ösztönzi például a Kopernikusz műholdas rendszer fokozott használatát az erdőtüzek, az 
erdők károsodása, a földcsuszamlások és a talajerózió, valamint az erdei, illetve 
szavannai ökoszisztémák/élőhelyek átalakulásának globális (Unión belüli és kívüli) 
nyomon követésére; felhívja a figyelmet arra, hogy ezt más nyomonkövetési 
eszközökkel kell kiegészíteni az emberi jogokhoz és a hivatali időhöz kapcsolódó 
jogsértések nyomon követése, valamint az időben történő és megfelelő intézkedések 
meghozatala érdekében, beleértve azok okainak kezelését is;

63. szorgalmazza, hogy hozzanak létre korai figyelmeztető mechanizmusokat annak 
érdekében, hogy értesítsék a hatóságokat, a vállalatokat – beleértve a harmadik felek 
rendszereit is – és az ökoszisztéma-átalakítás kockázatának kitett területekről származó 
áruk fogyasztóit az erdők és a szavannák elvesztéséről és állapotromlásáról, valamint 
hogy az érintett harmadik országokkal folytatott párbeszéd és adatmegosztás fokozása 
révén segítsék e kérdések megoldását;

64. üdvözli a Bizottság erdőirtással foglalkozó megfigyelőközpont létrehozására irányuló 
javaslatát, amelyet a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiáról szóló közleményében 
terjesztett elő; úgy véli azonban, hogy ehhez kétévente jelentést kell benyújtani a 
Parlamentnek és a Tanácsnak a globális erdőirtásról, az ENSZ FAO erdészeti 
erőforrások felméréséről szóló globális jelentésére9 és a Global Forest Watch 

8 A Bizottság (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 13.) az (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közvetett földhasználat-változás 
szempontjából magas kockázatot jelentő azon alapanyagok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről, amelyek esetében a termőterület számottevő bővülése figyelhető meg 
a jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek rovására, továbbá az irányelvnek a 
közvetett földhasználat-változás szempontjából alacsony kockázatot jelentő bioüzemanyagok, 
folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok tanúsítása 
tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 133, 2019.5.21, 1. o.).
9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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Commoditiesre10 építve, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni a harmadik 
országokkal való együttműködés megerősítése és a kereskedelmi korlátozások uniós 
szintű védelme érdekében;

65. rámutat, hogy a mezőgazdasági földhasználat fenntartható módon történő intenzívebbé 
tétele, valamint a tervezett földhasználat és -gazdálkodás alapvetően fontos számos 
kisméretű gazdaság számára;

66. kéri, hogy biztosítsanak erőteljes pénzügyi támogatást és ösztönzőprogramokat a 
leromlott minőségű és mezőgazdasági termelésre alkalmatlan földterületek 
újraerdősítését célzó intézkedésekhez.

10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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