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JAVASLATOK

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

1. felhívja az EU-t, hogy az európai zöld megállapodással és az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület (IPCC) éghajlatváltozásról és földhasználatról szóló 
különjelentésének következtetéseivel összhangban növelje az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes mezőgazdaság, az intenzitás fenntartható fokozása és 
a növénytermesztés diverzifikálása, az agroökológia, az agrárerdészet és a 
természetalapú megoldások megerősítésére irányuló kutatási és innovációs 
programokba történő beruházásait; hangsúlyozza továbbá, hogy be kell ruházni a 
közösségi alapú erdőgazdálkodásba; kitart amellett, hogy az EU-nak törekednie kell az 
erdőirtásból és erdőpusztulásból származó kibocsátások csökkentésére, a károsodott 
erdők helyreállítására, az illegális fakitermelés és a földhasználatnak az erdők és a 
természetes ökoszisztémák kárára történő kiterjesztésének megállítására, ugyanakkor 
javítania kell a megélhetést és az élelmezésbiztonságot, valamint fenntartható 
társadalmi-gazdasági lehetőségeket kell biztosítania a növekvő népesség számára; 
emlékeztet arra, hogy az újonnan telepített erdők nem helyettesíthetik az elsődleges 
erdőket és azok további szén-dioxid eltávolítására és tárolására való képességét; 
hangsúlyozza ezért az erdősítés fontosságát az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenése által okozott kettős globális válság kezelésében, valamint az erdőtelepítés és 
az újraerdősítés fontosságát a fával borított területek növelése és a talajok regenerálása 
érdekében, a 15. fenntartható fejlesztési cél célkitűzéseinek megfelelően;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós együttműködési intézkedéseknek arra kell irányulniuk, 
hogy kezeljék az erdőirtás kiváltó okait, nevezetesen a korrupciót, a gyenge 
kormányzást és intézményeket, a polgári terek szűkülését, a képzett személyzet és az 
erdők fogalma meghatározásának hiányát, az erdőkkel kapcsolatos bűnözést és 
büntetlenséget, valamint a bizonytalan földtulajdont és földhasználatot, amelyek az 
illegális fakitermelés, a csalás, az adókikerülés és az emberi jogok megsértésének fő 
okai; hangsúlyozza, hogy a fenntartható területrendezésnek – az erdőtől függő 
közösségek és az őslakos népek földtulajdon- és földhasználati jogainak biztosítása 
céljából – a mezőgazdasággal és erdészettel kapcsolatos adományozói 
kezdeményezések és programok középpontjában kell állnia;

3. elismeri a nemzetközi keretek, például az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) földtulajdon és -használat, a halászat, valamint az erdőgazdálkodás 
felelősségteljes irányításával kapcsolatos önkéntes iránymutatásai (VGGT) fontosságát, 
amely a földtulajdon és -használat felelősségteljes irányításához biztosítja a bevált 
gyakorlatok jogi egyértelműségét és nemzetközileg elfogadott szabványait;; felkéri a 
Bizottságot, hogy támogassa a VGGT terjesztését és használatát globális, regionális és 
országos szinten; hangsúlyozza, hogy a VGGT-nek való megfelelés biztosítása 
érdekében hatékony független ellenőrzésre és végrehajtásra, többek között megfelelő 
vitarendezési és panasztételi mechanizmusokra van szükség;

4. rámutat, hogy a fokozódó erdőirtás és erdőpusztulás nem csupán a fenntartható 
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erdőgazdálkodást és a biológiai sokféleséget fenyegeti, hanem az emberek életére és 
jogaira nézve is káros következményekkel jár, például a vidéki területekről való 
átköltözés vagy elköltözés esetén a földtulajdonjogok és a munkajogok megsértése 
révén;

5. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással és földterülettel foglalkozó különjelentésében 
az IPCC kifejezetten kiemeli a hagyományos tudás, valamint az őslakos népek és a 
helyi közösségek kritikus szerepét a világ földjeinek és erdőinek védelmében és 
megóvásában, illetve hogy a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából fontos 
biztosítani a közösségi földtulajdon- és földhasználati jogokat; emlékeztet arra, hogy 
ezek a csoportok a környezetvédelmi emberi jogi jogvédőkkel együtt egyre nagyobb 
fenyegetésnek vannak kitéve, és az erdőik, a földjeik és a környezetük védelmére 
irányuló erőfeszítéseik során megfélemlítéssel és emberi jogi visszaélésekkel néznek 
szembe;

6. emlékeztet arra, hogy az őslakos népek, a helyi közösségek, a mezőgazdasági 
kistermelők és a nők rendelkeznek az erdőkkel kapcsolatos elengedhetetlen 
ismeretekkel, és nagymértékben támaszkodnak azokra; felhívja az EU-t, hogy a FAO 
VGGT-vel, az ENSZ őslakos népek jogairól szóló nyilatkozatával (UNDRIP) és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. számú egyezményével összhangban a 
társadalmi igazságosság kérdéseként biztosítsa földtulajdon- és földhasználati jogaik és 
emberi jogaik elismerését, valamint a rájuk hatást gyakorló uniós fejlesztési programok 
kidolgozásában és végrehajtásában, továbbá az erdővédelmi intézkedések 
végrehajtásában való hatékony részvételüket, az erdészeti jogszabályok végrehajtása, 
erdészeti irányítás és erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT) programból levont 
tanulságokra építve; felhívja továbbá az EU-t, hogy növelje az önkéntes partnerségi 
megállapodások átláthatóságát és elszámoltathatóságát;

7. hangsúlyozza, hogy az őslakos nők és a női mezőgazdasági termelők központi szerepet 
játszanak az erdei ökoszisztémák védelmében; aggodalommal állapítja meg 
ugyanakkor, hogy a nők nincsenek bevonva és nem kapnak szerepet a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatában; úgy véli, hogy az erdészeti oktatás terén 
a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntartható 
erdőgazdálkodásában, és tükröződnie kell az EU cselekvési tervében; 

8. rámutat, hogy fontos az erdészettel foglalkozó kis- és középvállalkozások 
tudásátadással, szakmai és pénzügyi segítségnyújtással, illetve képzéssel történő 
támogatása; 

9. rámutat, hogy az EU széles körű szakértelemmel rendelkezik a fenntartható 
energiaellátás területén, és az e területen szerzett ismereteit kutatás és együttműködés 
keretén belül kell az erdőirtás által leginkább sújtott államok rendelkezésére bocsátania 
és átadnia, a fenntartható erdőgazdálkodásra irányuló – a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendben megfogalmazott – célkitűzések teljesítése érdekében;

10. kéri, hogy az erdészeti ágazat határozottan jelenjen meg a jövendő Szomszédsági, 
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Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközben (NDICI), és hogy a külső 
beruházási tervben és a regionális támogatásötvözési eszközökben rejlő összes 
lehetőséget használják ki a magánfinanszírozás mozgósítására a fenntartható 
erdőgazdálkodás (az erdősítéstől az erdő-visszatelepítésen át az erdőtelepítésig), a 
fenntartható idegenforgalom és agrárerdészet érdekében, továbbá használják ki a 
fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében a vállalatok által az erdőirtásból 
származó termékek ellátási láncukból való kivonására tett kezdeményezéseket; felhívja 
a magánszektort, hogy legyen proaktív az ellátási láncaiban és beruházásaiban jelenlévő 
célzott erdőirtás elleni küzdelemben, haladéktalanul teljesítse az erdőirtásmentességre 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, és biztosítsa a teljes átláthatóságot a 
kötelezettségvállalásai teljesítése tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy külső 
beruházási tervében biztosítsa a FAO VGGT hatékony végrehajtását; 

11. hangsúlyozza az erdők terápiás funkcióját az erősen urbanizált európai társadalmakban, 
illetve a városi erdők és a fák növekvő jelentőségét a városokban, amelyek közvetlen 
pozitív következményekkel járnak az emberi egészségre és a polgárok életminőségére; 
hangsúlyozza, hogy az erdők hozzájárulnak a világ vidéki területeinek társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez, többek között az erőforrásoknak a legszegényebb területekre az 
erdőgazdálkodásnak, a nem faipari erdészeti termékeknek vagy az ökoturizmusnak 
köszönhetően való elosztása révén;

12. felhívja az EU-t, hogy a fenntartható finanszírozás növelésére irányuló erőfeszítései 
részeként a nem pénzügyi beszámolásról szóló irányelv1 felülvizsgálatának keretében 
erősítse meg az arra vonatkozó normáit, hogy a vállalatok kötelesek nyilvánosságra 
hozni az erdőket veszélyeztető áruk előállításával vagy feldolgozásával kapcsolatos 
információkat;

13. felhívja az EU-t, hogy a fejlődő országokkal folytatott együttműködése során fordítson 
különös figyelmet a part menti területeken található erdőkre, például a mangrove-
erdőkre, amelyeket különösen érint az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység, és 
amelyek nagyszerű lehetőséget jelentenek a megőrzésre, az alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló politikák számára; 

14. hangsúlyozza, hogy a biodiverzitás védelme és az éghajlatváltozás enyhítése nem 
feltétlenül támogatják egymást; kéri a megújulóenergia-irányelv2 (RED II) 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az összhangban legyen az EU által a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend, a Párizsi Megállapodás és 
a Biológiai Sokféleség Egyezmény keretében vállalt nemzetközi kötelezettségekkel, ami 
többek között társadalmi fenntarthatósági kritériumok bevezetését és a nagyarányú 
földszerzés kockázatainak figyelembevételét vonná maga után; hangsúlyozza, hogy e 
célból a megújulóenergia-irányelvnek meg kell felelnie a földtulajdon- és földhasználati 
jogokra vonatkozó nemzetközi normáknak, nevezetesen a 169. számú ILO-

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 2014/95/EU irányelve a 2013/34/EU irányelvnek a nem 
pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi 
közzététele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 1. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).
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egyezménynek és a FAO VGGT-nek;

15. felhívja az EU-t, hogy továbbra is vállaljon vezető szerepet az erdőirtás és az 
erdőpusztulás megfékezését, az erdő-helyreállítás ösztönzését, valamint a fenntartható 
erdőgazdálkodás terén elért eredményeknek a Párizsi Megállapodás és a fenntartható 
fejlesztési célok keretében történő fenntartását célzó mérséklési és alkalmazkodási 
stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában;

16. sürgeti az EU-t, hogy a partnerországokkal folytatott kétoldalú és regionális 
párbeszédek keretében vitassa meg az erdőirtást, az erdőpusztulást és a természetes 
ökoszisztémák elpusztítását annak ösztönzése érdekében, hogy az erdők és a kapcsolódó 
kormányzati intézkedések – például az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló stratégiák – szerepeljenek a Párizsi Megállapodás szerinti 
nemzeti szintű hozzájárulásukban, valamint a nemzeti biodiverzitási stratégiáikban és 
cselekvési terveikben a Biológiai Sokféleség Egyezmény alapján, és dolgozzanak ki 
nemzetközileg kötelező erejű erdővédelmi rendszereket és koordináljanak a nemzetközi 
kezdeményezésekkel;

17. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy fokozza az ellátási lánc 
fenntarthatóságát és átláthatóságát; emlékeztet arra, hogy önkéntes intézkedések és 
tanúsítási rendszerek önmagukban nem elegendőek az erdőirtás megállításához; 
felszólít egy olyan uniós jogalkotási keret elfogadására, amely az erdőket veszélyeztető 
termékekhez kapcsolódó ellátási láncokban a kellő gondosság elvén alapul, a meglévő 
jogszabályokból levont tanulságokra építve, az erdőirtás és az emberi jogok 
megsértésének megelőzése, kezelése és enyhítése, valamint a mezőgazdasági 
kistermelők termékeinek a fenntartható ellátási láncokba való integrálása érdekében, 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítva a fejlődő országokban a jövedelemkiesés és a 
tisztességtelen verseny elkerülése érdekében; hangsúlyozza, hogy egy ilyen jogi 
keretnek az ellátási lánc valamennyi gazdasági szereplőjére vonatkoznia kell, szilárd 
végrehajtási rendszerrel kell együtt járnia, és hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat kell tartalmaznia a meg nem felelés esetére; hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell, hogy ez az új jogi keret ne járjon túlzott adminisztratív terhekkel a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára; felkéri a Bizottságot, hogy az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekkel összhangban nemzetközi 
szinten mozdítsa elő ezt a szabályozási keretet; meggyőződése, hogy az EU erdészeti 
stratégiájának elő kell mozdítania és meg kell osztania a legjobb gyakorlatokat és 
eredményeket az erdészeti ágazatban, és javítania kell a tagállamok közötti 
együttműködést;

18. ösztönzi az EU-t, hogy nyújtson segítséget az erdőirtás és az illegális tevékenységek 
felügyeletének megerősítésében;

19. felhívja az EU-t annak biztosítására, hogy a szakpolitikák minden területen összhangban 
legyenek az erdők védelmére és helyreállítására vonatkozó kötelezettségvállalásaival, 
ugyanakkor érvényesítsék a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseit, és hogy a 
globális ellátási láncok és pénzmozgások csak a legális, fenntartható és erdőirtástól 
mentes termelést mozdítsák elő, és ne vezessenek az emberi jogok megsértéséhez; 
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emlékeztet a kereskedelmi megállapodások szilárd, koherens és végrehajtható 
fenntarthatósági fejezeteinek, valamint a többoldalú környezetvédelmi és éghajlat-
változási megállapodások hatékony végrehajtásának fontosságára; felhívja a 
Bizottságot, hogy fenntarthatósági hatásvizsgálatok és egyéb megfelelő értékelések 
segítségével, szilárd adatgyűjtési és értékelési módszerekre alapozva gondosan mérje fel 
a kereskedelmi megállapodások erdőirtásra kifejtett hatásait; sürgeti a Bizottságot, hogy 
illesszen be kötelező erejű és végrehajtható rendelkezéseket az illegális fakitermelés, az 
erdőirtás, az erdőpusztulás és az emberi jogok megsértésének megállítása és a felelős 
üzleti magatartás biztosítása érdekében, többek között olyan rendelkezések révén, 
amelyek garantálják az őslakos népek és a helyi közösségek szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezését, valamint az erdőtől függő közösségek és az 
őslakos népek földtulajdon- és földhasználati jogainak elismerését, továbbá kötelező 
erejű mechanizmusokat e rendelkezések hatékony végrehajtásának felügyeletére és 
jogorvoslat keresésére, nevezetesen hozzáférhető panasztételi mechanizmus 
biztosításával; felhívja az EU-t, hogy a termelő országokkal kialakított új kétoldalú 
partnerségek révén foglalkozzon az erdőket veszélyeztető áruk kereskedelmével, 
felhasználva a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásokból levont tanulságokat, 
figyelembe véve, hogy a kakaó lehetőséget kínál a korai előrelépésre;

20. felszólít az EU és az AKCS közötti együttműködés megerősítésére az erdőirtás és az 
elsivatagosodás növekvő problémájának megoldása érdekében az AKCS-országokban, 
az erdőgazdálkodás és -megőrzés javítását célzó cselekvési tervek kidolgozása révén, 
figyelembe véve az erdőirtás erdészeti ágazaton belüli és kívüli okait, és elismerve a 
trópusi fa fontosságát az AKCS-államok fakitermelésre hasznosított erdőkkel 
rendelkező gazdaságai számára;

21. felhívja a Bizottságot, hogy vegye az olyan illegális erdőgazdálkodási gyakorlatokat, 
mint például a fa koncessziós alulárazását, a védett fák kivágását, az erdészeti termékek 
határokon átnyúló csempészetét, az illegális fakitermelést és az erdei alapanyagok 
engedély nélküli feldolgozását a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtható 
korrupcióellenes rendelkezéseinek hatálya alá;

22. hangsúlyozza az egészség, a környezet és az éghajlatváltozás közötti kapcsolatot; 
hangsúlyozza, hogy számos tudományos tanulmány kimutatja a biológiai sokféleség 
csökkenése és a világjárványok – különösen az erdőirtással és a természetes élőhelyek 
pusztulásával járó zoonózisos betegségek – közötti összefüggéseket; felhívja az EU-t, 
hogy a zöld megállapodás külső dimenziójának részeként fokozza a harmadik 
országoknak nyújtott technikai segítségnyújtást, valamint az információk és a bevált 
gyakorlatok velük való megosztását a fenntartható erdőgazdálkodás területén; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a nemzetközi szervezetekkel, 
például az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a FAO-val az egészségügyi 
válságok és járványok jövőbeli elterjedésének megakadályozása érdekében;

23. emlékeztet arra, hogy világszerte körülbelül 2,6 milliárd ember használja a 
hagyományos biomasszát – elsősorban fát és faszenet – főzéshez, és csaknem 
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háromnegyedüknek nincs hozzáférése hatékony kályhához; felhívja az EU, hogy 
gyorsabban és fokozottabban támogassa a harmadik országokat annak érdekében, hogy 
azok fenntartható és tiszta energiaforrásokra összpontosítsanak, és így csökkentsék a fa 
tüzelőanyagként való felhasználása által az erdőirtásra gyakorolt nyomást; ösztönzi az 
erdőborítás és adott esetben egyéb fás területek növelését célzó intézkedéseket; felhívja 
a Bizottságot, hogy foglalkozzon az anyagnak, illetve az energiaágazatban és a 
biogazdaságban felhasználható fa iránti növekvő keresletből eredő 
kompromisszumokkal azáltal, hogy konkrét referenciaértékeket és küszöbértékeket 
tartalmazó, fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó uniós kritériumokat dolgoz ki, és 
előmozdítja az erdősítést mint az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenésének kezelésére szolgáló hatékony megoldást;

24. hangsúlyozza, hogy a Bizottság biogazdasági stratégiája, amely nagymértékben a 
biomassza használatán alapul, új kihívásokat támaszt az erdők védelme és helyreállítása 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a fa bioüzemanyagok és bioenergia céljára történő 
fokozott használata nyomás alá helyezi a világ erdőit, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a bioenergia felhasználásával előállított termékek iránti növekvő kereslet – 
megfelelő nyomon követés hiányában – fenntarthatatlan gyakorlatokhoz vezethet; 
megismétli, hogy EU bioenergia-politikájának szigorú szociális és környezetvédelmi 
kritériumoknak kell megfelelnie, és hangsúlyozza, hogy szigorúbb kritériumokat kell 
bevezetni az erdei biomasszára a külföldön zajló erdőirtás megelőzése érdekében; 
sürgeti ezért az EU-t és tagállamait, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciájának az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében meghatározott 
elvével összhangban biztosítsák a szakpolitikák közötti összhangot;

25. rámutat arra, hogy az erdők jelentős mértékben hozzájárulnak a fejlődő országokban a 
globális élelmezésbiztonsághoz, a megélhetéshez és a táplálkozáshoz, és fontos bevételi 
forrást jelentenek a helyi közösségek számára; emlékeztet arra, hogy a fenntartható 
mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság és a fenntartható erdőgazdálkodás felé történő 
előrelépést egyidejűleg kell megvalósítani a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
menetrend központi elemeként;

26. emlékeztet arra, hogy a globális erdőirtás mintegy 80%-ára a mezőgazdasági 
hasznosítású földterületek növelése érdekében kerül sor, amit az alternatív 
földhasználatra irányuló egyéb legális tevékenységek is súlyosbítanak, különösen a 
szarvasmarha-tenyésztés, a bányászat és a fúrási tevékenységek, és hogy az EU 
fogyasztása az erdőirtás globális részesedésének mintegy 10%-át teszi ki, mivel 
nagymértékben függ a fehérjetakarmányoktól és a mezőgazdasági nyersanyagoktól, 
például a pálmaolajtól, a hústól, a szójától, a kakaótól, a kukoricától, a fától és a 
gumitól; kéri szigorúbb fenntarthatósági kritériumok bevezetését a 
takarmánybehozatalra vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik 
országokban a fehérjenövények termesztését olyan fenntartható módon folytassák, 
amely nem gyakorol káros hatásokat a környezetre és a társadalmi struktúrákra; felhívja 
a Bizottságot, hogy foglalkozzon az állati termékekhez – például a húshoz, a 
tejtermékekhez és a tojáshoz – kapcsolódó célzott erdőirtás és erdőpusztulás jelentős 
mennyiségével, és csökkentse az erdőket veszélyeztető áruk uniós fogyasztását;

27. kéri a Bizottságot és tagállamait, hogy tartsák fenn az illegális fakitermelés, valamint 
az illegális faanyaggal és az erdőket veszélyeztető árukkal való kereskedelem elleni 
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küzdelem iránti elkötelezettségüket; felszólítja az EU-t, hogy biztosítsa a fa és 
fatermékek nyomon követhetőségét az ellátási lánc egészében, és az erdészeti 
diplomáciát építse be éghajlat-politikájába azzal a céllal, hogy ösztönözze azokat az 
országokat, amelyek jelentős mennyiségű trópusi fát dolgoznak fel és/vagy 
importálnak, hogy fogadjanak el olyan hatékony jogszabályokat, amelyek tiltják az 
illegálisan kitermelt fa behozatalát;

28. felhívja a Bizottságot, hogy terjessze ki a Copernicus REDD + műholdas rendszer 
használatát az erdők globális veszélyeztetése és irtása megfigyelésének támogatására a 
fejlődő országokkal együttműködésben, erősítse meg a futótüzek megelőzésére és 
felkészültségére irányuló erőfeszítéseit a fejlődő országokkal együtt a korai előrejelző 
eszközök, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és kockázatcsökkentő 
intézkedések segítségével; ebben az összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy a 
magánszektorral és más fejlesztési szereplőkkel együttműködve értékelje ki az új 
katasztrófakockázat-finanszírozási és -biztosítási megoldásokat az erdőket érintő 
katasztrófaesemények esetére;
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