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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. emlékeztet arra, hogy a mezőgazdaság termelékenysége és ellenálló képessége a 
biológiai sokféleségtől függ, amely biztosítja élelmiszerrendszereink hosszú távú 
fenntarthatóságát; hangsúlyozza továbbá, hogy a biológiai sokféleség nagy része 
Európa-szerte a mezőgazdaságból származik, és fennmaradása a mezőgazdasági 
földterületek aktív megművelésének folytatásától függ;

2. üdvözli a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós stratégia magas 
szintű ambícióját a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása 
terén az EU-ban; úgy véli, hogy ez az ambíció minden szinten ösztönzi a szakpolitikai 
fellépést, és előmozdítja a biológiai sokféleség csökkenésének kezelésére irányuló 
kutatás és innovatív megoldások kidolgozását; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
területek biológiai sokféleségének folyamatos csökkenése valóság, és hogy határozott 
fellépésre van szükség e tendencia ellensúlyozása érdekében;

3. hangsúlyozza „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiával való szoros kapcsolatot és az 
élelmiszerrendszer holisztikus megközelítésének szükségességét; felhívja a Bizottságot, 
hogy készítsen tényeken alapuló értékelést a stratégia intézkedéseinek és céljainak 
végrehajtásáról, különös tekintettel az uniós mezőgazdaság társadalmi és gazdasági 
fenntarthatóságára, az élelmezésbiztonságra és az árakra gyakorolt egyedi és halmozott 
hatásokra, valamint az abban rejlő lehetséges kockázatokra, hogy a biológiai sokféleség 
csökkenése külföldre helyeződik át a helyi mezőgazdasági termelés importtal való 
felváltása következtében;

4. úgy véli, hogy a biológiai sokféleség megőrzése kulcsfontosságú társadalmi cél, 
amelyhez széles körű és inkluzív vitára, valamint mindenki – különösen az intézkedések 
által jobban érintett személyek, például a gazdálkodó közösség – hatékony társadalmi 
részvételére van szükség, ugyanakkor a stratégia sikeres végrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges tudásuk és tapasztalataik kiaknázása és a felelősségtudat 
megteremtése;

5. hangsúlyozza a közös agrárpolitika (KAP) kulcsszerepét a mezőgazdasági területek 
biológiai sokféleségének védelmében és előmozdításában; hangsúlyozza a KAP 
zöldítési struktúrájának összetevőiben rejlő lehetőségeket a fenntarthatóbb 
mezőgazdasági rendszerekre való áttérés előmozdítása és ösztönzése terén az 
élelmiszer-termelés és a jelentős természeti értéket képviselő mezőgazdasági területek 
fenntartása érdekében; úgy véli, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell azoknak a 
fellépéseknek a kellő időben történő kidolgozását és alkalmazását, amelyek 
hozzájárulnak a biológiai sokféleségből származó előnyök megvalósításának és 
potenciáljának fokozásához a szükséges ambíciószinttel összhangban;

6. kiemeli annak fontosságát, hogy fenntartsák és helyreállítsák a mezőgazdasági 
területeken a magas biodiverzitású tájelemeket, tekintettel a biológiai sokféleség, a 
beporzók, valamint a kártevők elleni természetes biológiai védekezés szempontjából 
általuk képviselt értékekre; felhívja a tagállamokat, hogy KAP stratégiai tervük 
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keretében dolgozzák ki a szükséges intézkedéseket a nem termelési célú területek és 
tájképi elemek előmozdítására azzal a céllal, hogy nemzeti szinten olyan területet 
érjenek el, amelynek legalább 10%-a a biológiai sokféleség szempontjából előnyös, 
magas biodiverzitású terület, előmozdítva az élőhelyek összekapcsolhatóságát, és ezáltal 
maximalizálva a biológiai sokféleségben rejlő potenciált;

7. üdvözli, hogy a biogazdálkodást az EU fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek felé vezető 
útjának egyik fontos elemeként ismerik el; hangsúlyozza, hogy az ökológiai élelmiszer-
termelés fejlesztését kutatásnak, innovációnak és tudományos transzfernek, a piac és az 
ellátási lánc fejlesztésének, valamint az ökológiai élelmiszerek iránti keresletet ösztönző 
intézkedéseknek kell kísérniük, biztosítva mind az ökológiai termékek piacának 
stabilitását, mind a mezőgazdasági termelők tisztességes javadalmazását;

8. hangsúlyozza a fenntartható erdőgazdálkodás fontosságát az erdei ökoszisztémák 
egészsége és élettartama, valamint az erdők multifunkcionális szerepének megőrzése 
szempontjából; kiemeli az agrárerdészetben rejlő potenciált az ökoszisztéma-
szolgáltatások és a mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének javítására és 
fellendítésére, valamint a mezőgazdasági üzemek termelékenységének növelésére;

9. hangsúlyozza a növényvédő szerek és eszközök fontosságát a mezőgazdasági termelés 
stabilitása és a mezőgazdasági termelők jövedelmének fenntarthatósága szempontjából; 
úgy véli, hogy bár történt előrelépés, a vegyi növényvédő szerek használatának és 
kockázatainak jelentős csökkentésére van szükség; hangsúlyozza az integrált 
növényvédelem kulcsfontosságú szerepét a peszticidektől való függőség 
csökkentésében, és sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák annak alkalmazását és 
végrehajtásának szisztematikus értékelését; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
termelőknek a növényvédelmi megoldások és módszerek terén nagyobb 
eszközkészletre, valamint megerősített képzési és tanácsadó rendszerekre van 
szükségük;

10. sajnálja, hogy a mezőgazdasági termelés egyre inkább a mezőgazdasági termények, 
fajták és genotípusok egy korlátozott körére koncentrálódik; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági ökoszisztémák sokféleségének és gazdagságának előmozdítása, 
valamint a helyi genetikai erőforrások megőrzése szempontjából alapvető fontosságú a 
genetikai változatosság valamennyi alkotóelemében való megőrzése, különösen az 
előttünk álló környezeti kihívások kezelését segítő megoldások tárházaként.


