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JAVASLATOK

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

– tekintettel a világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozásáról szóló jelentésre, amelyet jelenleg a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság tárgyal;

A. mivel az erdők és egyéb fás területek 1990 és 2015 között jelentős mértékben nőttek az 
EU-ban a célzott programoknak és a természetes növekedésnek köszönhetően, az EU 
területének 43%-át fedve le, ami 182 millió hektárnak felel meg, és a világ összes 
erdőjének 5%-át teszi ki; mivel erdős területek teszik ki a Natura 2000 hálózat felét; 
mivel egyes tagállamok, amelyek területének több mint felét erdők borítják, függenek 
az erdőgazdálkodástól; mivel az EU-ban az erdők 60%-a magánkézben, többnyire 3 
hektárnál kevesebb erdővel rendelkező gazdálkodók tulajdonában van; mivel Európa 
szárazföldi biológiai sokféleségének jelentős részben az erdők adnak otthont;

B. mivel az EU elkötelezte magát a Biológiai Sokféleség Egyezmény aicsi céljai mellett, 
például a 7. cél mellett, amely megköveteli, hogy 2020-ra a mezőgazdasági, 
akvakultúrás és erdészeti területeket fenntarthatóan kezeljék, biztosítva a biológiai 
sokféleség megőrzését, azonban az Unió nem kezdett hozzá e célok megvalósításához;

C. mivel az erdők körforgásos ökoszisztémák, amelyek az anyagok és tápanyagok teljes 
újrahasznosításán alapulnak; mivel az aktív gazdálkodás minden formája ezen 
ökoszisztéma erőforrásainak kitermelésén alapul, ami mindenképpen negatívan érinti 
annak működését, szerkezetét és biológiai sokféleségét;

D. mivel az erdők és erdészet számos szempontját az uniós jogszabályok alapján 
szabályozzák, mint amilyen a madarakról és az élőhelyekről szóló irányelv, a közös 
agrárpolitika, a földhasználatról, a földhasználat-változtatásról és az erdőgazdálkodásról 
(LULUCF) szóló rendelet, a megújulóenergia-irányelv és a fatermékekről szóló 
rendelet;

E. mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség „The European Environment – state 
and outlook 2020” [Az európai környezet – A helyzet és a kilátások 2020-ban] című 
jelentése szerint a madárpopulációban, köztük a gyakori erdei madarak körében 
megfigyelhető hosszú távú tendenciák azt mutatják, hogy Európában nagymértékben 
csökkent a biológiai sokféleség, amelynek az egyik oka az intenzív erdőgazdálkodás1; 
mivel ugyanezen jelentés szerint Európa példátlan mértékű és sürgős környezeti 
kihívásokkal néz szembe; mivel az elkövetkező 10 évben sürgős fellépésre van szükség, 
hogy kezeljék a biodiverzitás riasztó mértékű csökkenését, az éghajlatváltozás növekvő 
hatását és a természeti erőforrások túlfogyasztását;

F. mivel a nagy fák és az érintetlen, idősebb erdők létfontosságú élőhelyet biztosítanak, 

1 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség „The European Environment – state and outlook 2020” [Az európai 
környezet – A helyzet és a kilátások 2020-ban] című jelentése, 83. o.
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ami a fiatalabb, gazdálkodás alatt álló erdők esetében hiányzik, és mivel ezek az erdők 
alapvető szén-dioxid-tárolók, és kivágásuk esetén legalább 100–150 évig nem 
helyettesíthetők; mivel az öreg erdők – az erdőtalajon keresztül is – továbbra is 
megkötik és tárolják a légkörben lévő szén-dioxidot; mivel a természetes erdők szinte 
teljesen eltűntek az EU-ban;

G. mivel a Bizottság által a jelenlegi uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén 
elért előrehaladásról készített 2018-as jelentés megállapítja, hogy az Unió biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos politikájának végrehajtása nagy kihívást jelent, és hogy „az 
erdei élőhelyek és fajok megőrzéséről szóló jelentések eddig nem tanúskodnak 
javulásról”; mivel a 2007–2012-es időszakra vonatkozóan a tagállamok arról számoltak 
be, hogy az erdőben élő fajoknak csak 26%-a és az élőhelyvédelmi irányelvben 
felsorolt, európai érdekű erdei élőhelyeknek 15%-a volt kedvező védettségi helyzetben; 

mivel az erdők minősége régóta romlik az EU-ban; mivel az illegális fakitermelés 
továbbra is megoldatlan probléma néhány tagállamban;

H. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke értelmében a 
környezetvédelem az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik; mivel az 
EUMSZ 191. cikke szerint az uniós környezetvédelmi politikának többek között a 
magas szintű védelemre kell törekednie; mivel a Bíróság úgy döntött, hogy az erdők 
részét képezik az EU természeti örökségének, és így a 191. cikk hatálya alá tartoznak2;

I. mivel a Parlament 2019. november 28-án éghajlati és környezeti vészhelyzetet jelentett 
be;

J. mivel az erdők a fenntartható fejlődés szerves részét képezik; mivel a biodiverzitás 
csökkenésének és az éghajlati válságnak a kezelése érdekében elengedhetetlen, hogy az 
erdőket olyan módon védjék, állítsák helyre és kezeljék, hogy maximalizálják szén-
dioxid-megkötési és biodiverzitás-megóvási kapacitásaikat; mivel az érintetlen 
ökoszisztémák jobban ellen tudnak állni a környezeti stresszoroknak – többek között az 
éghajlatváltozásnak –, mint a leromlott állapotúak, hiszen jellegükből adódóan olyan 
tulajdonságaik vannak, amelyek révén maximalizálni tudják alkalmazkodási 
képességüket; mivel a fiatalabb, gazdálkodás alatt álló erdőkkel ellentétben a nagy fák 
és az érintetlen, idősebb erdők létfontosságú élőhelyet biztosítanak és több szén-
dioxidot tárolnak;  mivel az egymáshoz kapcsolódó erdei élőhelyek és erdőfolyosók 
kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növény- és állatvilág túlélésében;

K. mivel az erdőknek és az erdőterületeknek többfunkciós szerepük van, mivel körforgásos 
ökoszisztémákról van szó, amelyek az anyagok és a tápanyagok teljes körű 
újrahasznosításán alapulnak, és kulcsfontosságúak a vízkörforgás szabályozása 
szempontjából, beleértve a vízmegtartást az áradások megelőzése érdekében, a szén-
dioxid elnyelését és tárolását, a szárazföldi biológiai sokféleség megőrzését, a 
természetközeli szabadidős és jóléti lehetőségeket, valamint a gazdasági növekedéshez 
és a foglalkoztatáshoz való hozzájárulást a vidéki és városi területeken, hiszen az EU 
erdészeti ágazata fontos pillér, amely több mint 3 millió embert foglalkoztat; mivel ezek 

2 A Bíróság (ötödik tanács) C-164/97. és C-165/97. sz. Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa 
egyesített ügyekben 1999. február 25-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:99) 16. pontja.
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a munkahelyek hosszú távon az ellenállóképes erdei ökoszisztémáktól függenek;

L. mivel az EU elkötelezte magát az ENSZ fenntartható fejlődési céljai mellett, beleértve a 
15. célt is, amely a szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható 
hasznosításának előmozdítása, az erdők fenntartható kezelése, az elsivatagosodás elleni 
küzdelem, a földek romlásának megállítása és visszafordítása és a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása;

M. mivel az erdők hatékonyan hozzájárulnak a területi egyensúlyhoz, a gazdasági 
növekedéshez és a foglalkoztatáshoz a vidéki és városi területeken, továbbá segítenek 
az erdészeti ágazat versenyképességének megőrzésében; mivel az erdőkhöz kapcsolódó 
politikák összhangjának biztosítása érdekében kulcsfontosságú egy olyan 
kiegyensúlyozott megközelítés, amely figyelembe veszi az erdők összes funkcióját; 
mivel fontos hangsúlyozni az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók által a fenntartható 
erdőfejlesztés érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, továbbá annak fontosságát, 
hogy tovább erősítsék képességeiket az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 
elérése és a biogazdaság fejlesztése érdekében, és ugyanakkor garantálják a biológiai 
sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat; mivel az uniós erdőtulajdonosok és 
erdőgazdálkodók körében nagy hagyománya van a több funkciót ellátó erdők 
kezelésének, és nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren; mivel azonban a jelenlegi 
kihívások miatt szükség van az erdők ökológiájának alapos ismeretére, többek között a 
természetes bolygatások kezelése terén is;

N. mivel az autentikus vadon iránti globális kereslet növekszik, és jelentősen nőtt az erdei 
ökoszisztémák szigorú védelmére nyújtott állami támogatás;

O. mivel az erdők genetikai sokfélesége elengedhetetlen a változó környezeti feltételekhez, 
például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint biológiai sokféleség 
helyreállításához;

P. mivel az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete földhasználatról szóló 
különjelentése megállapítja, hogy az üzleti alapú erdőgazdálkodás hozzájárult a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás növekedéséhez, a természetes ökoszisztémák eltűnéséhez 
és a biológiai sokféleség csökkenéséhez;

Q. mivel az európai erdők hatalmas értéket képviselnek az éghajlatváltozás mérséklése 
szempontjából, mivel az EU szén-dioxid-kibocsátásának 10%-át felveszik és tárolják, és 
e kapacitásuk tovább növelhető; mivel az erdők egy olyan megújuló és éghajlatbarát 
nyersanyagot is biztosítanak, amely helyettesítheti az energiaigényes anyagokat és a 
fosszilis tüzelőanyagokat; mivel azonban az új erdőgazdálkodási stratégiában el kell 
ismerni és alkalmazni kell a lépcsőzetes hasznosítás elvét az erőforrás-hatékonyság 
javításának módjaként; mivel az erdők mintegy 2,5-szer több szén-dioxidot kötnek meg 
és tárolnak a talajban, mint a fák biomasszájában; és mivel az erdőtüzek és a 
fakitermelés által megbolygatott erdőkben a talajveszteség akár 26,6% is lehet; ezért 
hangsúlyozza a komplex erdei ökoszisztémák és az érett erdők fontosságát;

R. mivel a természetközeli erdősítés (proforestation) azt jelenti, hogy hagyják az erdőket 
addig növekedni, amíg a szén-dioxid-tárolás terén el nem érik maximális ökológiai 
potenciáljukat és teljes biológiai sokféleségüket;
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S. mivel az erdők biológiai sokféleségének és funkcionalitásának teljes körű megőrzése, 
valamint az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás érdekében 
alapvető fontosságú, hogy az erdőterületek egy részét megvédjék mindenfajta aktív 
emberi beavatkozástól, hiszen a LULUCF-rendelet is elismeri, hogy az erdőben 
található holtfa szén-dioxid-tartalma hasonló a hosszú ciklusú fakitermelésből származó 
termékekhez, hiszen szén-dioxid-tartalma nem oxidálódik azonnal, és olyan 
kulcsfontosságú mikroélőhelyeket biztosít, amelyektől számos faj függ, beleértve védett 
fajokat is; mivel új lehetőségek jelentek meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
és az éghajlatváltozás mérséklése terén, többek között a természetközeli erdősítés3;

T. mivel az IPBES biológiai sokféleségről és ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló 
2019. évi globális értékelő jelentése szerint a természet az emberi történelem során soha 
nem látott ütemben hanyatlik, és 1 millió állat- és növényfajt fenyeget kihalás;

U. mivel a közös agrárpolitika az erdőgazdálkodásra nyújtott uniós pénzeszközök fő 
forrása;

V. mivel az ültetvények gyakran monokultúrák, amelyek biodiverzitása kisebb, mint a 
természetes vagy félig természetes erdőké, és kevésbé állnak ellen az 
éghajlatváltozásnak, ami ahhoz vezet, hogy a természetes bolygatások következtében 
több szén-dioxidot veszítenek;

W. mivel a vágás típusa eltérő hatást gyakorol az erdők szén-dioxid-tárolási kapacitásaira, a 
talaj minőségére és védettségi helyzetére; mivel a nagy területeken végzett tarvágás a 
legkárosabb módszer, mivel eltávolítja a talajból a szerves anyagok és gyökerek nagy 
részét, felszabadítja a talajban tárolt szén-dioxidot (amely mintegy 2,5-szerese a fák 
biomasszájában tárolt mennyiségnek), és jelentősen károsítja az erdők komplex 
szerkezetét és egymástól függő ökoszisztémáit;

X. mivel a bioenergia-támogatások rontják a fa nyersanyagként vagy energiaforrásként 
való felhasználásának arányát, ugyanakkor mesterségesen növelik a biomassza 
kínálatát4, és ezzel csökkentik az erdők szén-dioxid-megkötési kapacitását;

Y. mivel a különböző megújuló energiaforrásokhoz nyújtott támogatások elősegítik az 
ágazat beindítását; mivel a nap- és szélenergia-ágazat és -technológiák az elindulás után 
képesek támogatás nélkül fenntartani magukat; mivel azonban ez nem igaz a 
bioenergiára, amely ágazat csak a támogatásoknak köszönhetően működik;

Z. mivel az erdőkről uniós szinten elérhető adatok nem teljesek és változó minőségűek, 
ami akadályozza, hogy az EU és a tagállamok összehangolják az erdőgazdálkodást és az 
erdővédelmet;

AA. mivel a féktelen erdőirtás egyike azoknak a tényezőknek, amelyek tökéletesen 

3 „Természetközeli erdősítés (proforestation): a meglévő erdők érintetlenül hagyása ökológiai potenciáljuk 
kiteljesítése érdekében” lásd William R. Moomaw (2019): Intact Forests in the United States: Proforestation 
Mitigates Climate Change and Serves the Greatest Good, in Frontiers in Forests and Global Change.
4 Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja, 2018: A biomassza termelése, szállítása, felhasználásai és 
áramlása az Európai Unióban: „Az EU által a megújuló energiára kitűzött célok eredményeként megugrott a fa 
biomassza fogyasztása”. A fa energiacélú felhasználására vonatkozó becslések: 42% (2005), 43% (2010), 48% 
jelenleg, miközben az energiacélú felhasználást valószínűleg a ténylegesnél alacsonyabbnak jelentik be.
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előkészítették a terepet a betegségeknek a vadvilágról az emberre való átterjedése 
számára5;

AB. mivel az Uniónak kötelessége biztosítani, hogy fogyasztási szerkezetünk és a harmadik 
országokból származó behozatalok a világ más részein se járuljanak hozzá az 
erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz, ahogy más természetes ökoszisztémák 
átalakulásához vagy romlásához se;

1. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy új uniós erdőgazdálkodási stratégiát dolgoz ki; 
hangsúlyozza, hogy az erdészeti stratégiának tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás 
elvét; hangsúlyozza, hogy az erdészeti stratégiának el kell ismernie az EU hatásköreit a 
környezetvédelem területén, beleértve az erdők védelmét is; emlékeztet, hogy az 
EUMSZ 191. cikke szerint az EU környezetpolitikája egyéb célkitűzések mellett 
hozzájárul a környezet minőségének megőrzéséhez, védelméhez és javításához, 
valamint természeti erőforrások körültekintő és észszerű hasznosításához; emlékeztet, 
hogy több uniós jogszabály is érinti az erdőket és az erdőgazdálkodást; ennek kapcsán 
hangsúlyozza, hogy holisztikus és következetes erdészeti stratégiára van szükség, amely 
javítja az erdők és az erdőalapú ágazat multifunkcionális szerepét az EU-ban és 
népszerűsíti az erdők széles körű társadalmi, gazdasági és környezeti előnyeit, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az EU éghajlat- és környezetvédelmi célkitűzéseit; 
hangsúlyozza, hogy az új uniós erdőgazdálkodási stratégia központi és egymáshoz 
kapcsolódó célkitűzéseiként egyértelmű prioritást kell biztosítani a biodiverzitás és az 
éghajlat védelmének; hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell előzni és kezelni kell a 
természetes bolygatásokat; rámutat, hogy az erdészeti stratégiának összhangban kell 
lennie az európai zöld megállapodással és a 2030-ig tartó időszakra szóló biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiával;

2. rámutat, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a városi erdők is 
nagymértékben hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és az annak 
köszönhető egészségügyi következményekhez, és emlékeztet annak a városi lakosság 
számára pihenő övezetként és természeti területként betöltött funkciójára; hangsúlyozza, 
hogy a vidéki erdők mellett a városi erdőket és az erdők és fák városi és városhoz közeli 
területekkel való kölcsönhatását, illetve annak az ezen közösségek számára betöltött 
funkcióját is ki kell értékelni, különösen a tartós szárazság tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy egy olyan holisztikus és következetes erdészeti stratégiára van 
szükség, amely fokozza az erdők és az erdőalapú ágazat multifunkcionális szerepét és 
fenntarthatóságát az EU-ban, és népszerűsíti az erdők széles körű környezeti, 
társadalmi, gazdasági és kulturális előnyeit; hangsúlyozza, hogy ennek megfelelően 
sürgősen meg kell előzni és kezelni kell a természetes bolygatásokat és az erdőkre 
nehezedő jelenlegi nyomást, valamint kezelni kell az erdőirtást;

4. hangsúlyozza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégiának központi szakpolitikai 
eszközként kell szolgálnia az EU-ban az erdőkkel kapcsolatos politikák és 
kezdeményezések hatékony összehangolásához az európai zöld megállapodás részeként; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolják meg az erdőtakaróra vonatkozó 

5 Az IPBES vendégszakértőinek cikke: „COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, 
and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics”, Professors Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo 
Brondizio és Dr Peter Daszak, 2020. április 27. 
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célkitűzések bevezetését a jelenlegi szintek fenntartható növelése érdekében, 
ugyanakkor támogassák a védett területekre, többek között az erdőkre és a 
helyreállításra vonatkozó 2030-as célkitűzéseket, összhangban az EU biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiájával és az erdőirtás megfékezésére, valamint a 
meglévő erdők és erdős területek minőségének javítására irányuló parlamenti 
felhívásokkal6; úgy véli, hogy az erdőgazdálkodási stratégiának megfelelő eszközöket 
kell tartalmaznia e célok elérésére;

5. hangsúlyozza, hogy az erdők a Natura 2000 területek teljes területének közel felét (37,5 
millió hektárt) teszik ki, és hogy az európai erdők 23%-a ilyen a területeken fekszik, 
amelyek számára az erdők alapvető fontosságúak7; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, 
hogy sürgősen eleget kell tenni a Bizottság azon kötelezettségvállalásának, hogy a 
környezetvédelmi jogszabályoknak való meg nem felelés esetén zéró toleranciát 
alkalmaz, és hogy kiemelten kell kezelni az uniós természetvédelmi jogszabályok 
hatékony végrehajtását, beleértve a Natura 2000 területekre vonatkozó megfelelő 
gazdálkodási terveket is, valamint értékelni kell, hogy elegendő forrást biztosítottak-e a 
Natura 2000 területeken található erdők védelmére, többek között jogsértési eljárások 
lefolytatása révén; e tekintetben felhívja a figyelmet a Natura 2000 erdőkben történő 
alkalmazásával kapcsolatos öt fontos kihívásra:

(1) a biológiai sokféleség megőrzése és a fakitermelés közötti egyensúly,
(2) a megőrzésnek és a helyi érdekelt felek igényeinek az integrálása,
(3) éghajlatváltozás,
(4) a finanszírozás hiánya, valamint
(5) ellentétek más ágazati politikákkal;

ezért az Európai Bizottságot és a tagállamokat az alábbiakra kéri:

(1) a kommunikáció és átláthatóság javítása,
(2) a megőrzés tudományára helyezett nagyobb hangsúly a gazdálkodási 

stratégiák kidolgozása és az éghajlatváltozás kezelése érdekében,
(3) a polgárok részvételének javítása a szakpolitika kialakításában és 

végrehajtásában,
(4) eredményes finanszírozási stratégia megvalósítása,
(5) a földhasználat és a megőrzés integrált európai politikája, valamint
(6) a Natura 2000 erdőkben való alkalmazásával és annak a biológiai 

sokféleségre, erdőgazdálkodásra és egyéb földhasználatra gyakorolt 
hatásaival kapcsolatos ismeretek javítása az EU-ban;

6. rámutat, hogy erdőnk megőrzése és fenntartható kezelése a közérdekű szolgáltatások 
központi eleme, és nem tartozhat versenyjog hatálya alá; emlékeztet, hogy az erdők a 
pihenéshez, a kikapcsolódáshoz és az oktatáshoz kapcsolódó általános jóléti 
szolgáltatásokat biztosítanak;

7. rámutat, hogy az erdők multifunkcionális szerepét tekintetében minden területet meg 

6 Az Európai Parlament 2020. január 16-i állásfoglalása a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei 
konferenciájának 15. üléséről (COP 15), elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015.
7 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, „European Forest Ecosystems – State and Trends” [Európai erdei 
ökoszisztémák – a jelenlegi helyzet és a tendenciák], 2016
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kell erősíteni, ideértve az alábbiakat: az erdő számtalan állat- és növényfaj élettereként 
betöltött védelmi funkciója, az erdő faanyag és egyéb termékek iránti igényeket 
kielégítő forrásként betöltött funkciója, az erdő növény- és állatfajok védelmezőjeként 
betöltött funkciója; hangsúlyozza, hogy az erdő környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi funkcióit együttesen kell figyelembe venni;

8. véleménye szerint rendkívül fontos, hogy egyszerűsítsék az erdők számára nyújtott 
uniós támogatáshoz való hozzáférést, és csökkentsék a bürokráciát, figyelembe véve a 
kis és közepes méretű földterületek tulajdonosainak, sőt néhány állami szervnek a 
nehézségeit is;

9. hangsúlyozza, hogy eltérő nézetek vannak a különböző típusú erdők szén-dioxid-
elnyelési képességével kapcsolatban, és hogy a tudományos kutatások azt mutatják, 
hogy az ellenállóképes, egészséges és biológiai sokféleséggel rendelkező erdők több 
szén-dioxidot vesznek fel, mint az intenzíven kitermelt erdők; ezért sürgeti, hogy az új 
erdészeti stratégia támogassa a fenntartható erdőgazdálkodást; emlékeztet, hogy az EU 
és tagállamai vállalták, hogy alkalmazzák erdőikre a fenntartható erdőgazdálkodás 
fogalommeghatározását és elveit8; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság most dolgozza 
ki a fenntartható erdőgazdálkodás uniós szintű fogalommeghatározását, amelynek a 
legmagasabb szintű fenntarthatósági normákon kell alapulnia, és amelynek központi 
eleme a biológiai sokféleség és az értékes szén-dioxid-elnyelők védelme kell legyen; 
rámutat az erdőkből és az erdőkön alapuló értékláncokból, nevezetesen a szén-dioxid-
megkötésből, a szén-dioxid-tárolásból és a fosszilis nyersanyagok és energia 
helyettesítéséből származó általános éghajlati előnyökre; elismeri, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodásnak biztosítania kell az európai erdők biológiai sokféleségét; 
megjegyzi, hogy az erdővédelem és a termelés nem feltétlenül mond ellent egymásnak, 
hiszen egyes esetekben összeegyeztethető lehet egymással, ami pozitív hatással lehet az 
éghajlat védelmére;

10. hangsúlyozza, hogy bizonyos körülmények között kompromisszumokat kell kötni az 
éghajlat és a biodiverzitás védelme között a biogazdasági szektorban és különösen az 
erdőgazdálkodásban, amely központi szerepet tölt be a klímasemleges gazdaságra való 
átállásban; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közelmúlt szakpolitikai vitáiban 
nem foglalkoztak kellően ezzel a kompromisszummal; felszólítja az összes érdekelt 
felet, hogy dolgozzanak ki koherens megközelítést a biodiverzitás és az éghajlat 
védelmének összehangolására a fejlődő erdőalapú ágazatban és a biogazdaságban;

11. megjegyzi, hogy bár csak néhány jól megőrzött erdő van, amelyekből nem termeltek ki 
termékeket, ezeknek meg kell kapniuk a megérdemelt figyelmet, mivel hozzájárulnak 
ahhoz a tudáshoz, egészséghez és ökoturizmushoz, amelyet nem tagadhatunk meg a 
jövő nemzedékeitől; hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 hálózatnak, az európai 
ökológiai élőhelyek természetvédelmi hálózatának döntő szerepet kell játszania az 
európai erdőgazdálkodási stratégiában; véleménye szerint a Natura 2000 hálózatnak 
kulcsszerepet kell játszania az erdők védelmének és megőrzésének biztosításában;

12. kiemeli az erdészeti és faipari klaszterek jelentőségét és fontos szerepét az 
éghajlatvédelem szempontjából; hangsúlyozza, hogy az erdőgazdálkodás és az erdészeti 
szolgáltatások, valamint a további feldolgozási szakaszokkal foglalkozó ágazatok – a 

8 A Forest Europe 1993. évi H1 helsinki állásfoglalása.
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más ágazatok további termékei és szolgáltatásai iránt támasztott kereslet révén – a 
vidéki, strukturális hátrányokkal küszködő régiókban jelentős gazdasági erőt 
képviselnek;

13. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk az erdőgazdálkodás és -
tervezés terén bevált gyakorlatokat; felhívja a figyelmet  az európai zöld 
megállapodásban meghatározott célokhoz kapcsolódó európai iránymutatások 
kidolgozásának fontosságára is, annak érdekében, hogy a tagállamok iránymutatást 
kapjanak az erdőgazdálkodás, erdőkarbantartás és erdőtervezés terén;

14. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli uniós erdőgazdálkodási stratégiának a védelemre és a 
természetközeli erdősítésre, valamint a helynek és a környezetnek megfelelő fafajtákkal 
történő az újraerdősítésre és erdőtelepítésre kell összpontosítania; megjegyzi, hogy a 
természethez közeli gazdálkodási gyakorlatok a legalkalmasabbak e célok elérésére;

15. hangsúlyozza, hogy a kutatások9 szerint az idős erdők folytatják a szén-dioxid 
felhalmozását, szemben azzal a véleménnyel, hogy ezek az erdők karbonsemlegesek, 
sőt CO2-források;

16. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú termékek semmilyen helyettesítő hatása nem 
ellensúlyozhatja az őserdők és az elsődleges erdők csökkenését, amelyek elismerten 
pótolhatatlanok10, és amelyeket jogi és ösztönző eszközökkel védeni kell, figyelembe 
véve összetett jellegüket, összekapcsoltságukat és reprezentativitásukat11;

17. szorgalmazza, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégia részeként szigorúan védjék az 
Unió természetes erdőit és őserdőit;

18. emlékeztet, hogy az EU-ban az erdők mintegy 60%-a magántulajdonban van, és az 
erdőtulajdonosok mintegy kétharmadának kevesebb mint 3 hektár erdeje van; 
hangsúlyozza, hogy minden intézkedésnek megfelelően figyelembe kell vennie ezt, és 
ezért az intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy elérhetőek legyenek a kis 
erdőtulajdonosok számára, és a gyakorlatban végre tudják hajtani azokat; emlékeztet, 
hogy a Bizottság az adminisztratív terheket és az erdőre érvényes tulajdonjogi struktúrát 
bizonyos intézkedések alkalmazása szempontjából korlátozó tényezőkként 
azonosította12;

19. ismételten hangsúlyozza, hogy a nagy szén-dioxid-elnyelő képességgel rendelkező 
ökoszisztémák, köztük az erdők megőrzése olyan reagálási lehetőség, amely az 
erdőtelepítéssel, az újraerdősítéssel és a helyreállítással ellentétben azonnali hatást 
gyakorol az éghajlatváltozásra, mivel ez utóbbiak lassabban érik el hatásukat13; 

9 S. Luyssaert et al., 2008: „Old-growth forests as global carbon sinks”, in Nature.
10 A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozása című, 2019. július 23-i 
bizottsági közlemény (COM(2019)0352).
11 Az Európai Parlament 2020. január 16-i állásfoglalása a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei 
konferenciájának 15. üléséről (COP 15), elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015, (52) bekezdés.
12 Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén elért 
előrehaladás című 2018. december 7-i bizottsági jelentés (COM(2018)0811), 3. o.
13 Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 2019. évi jelentése az éghajlatváltozásról és a földhasználatról - A 
politikai döntéshozóknak szóló összefoglaló
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szorgalmazza, hogy az uniós szakpolitikai intézkedéseket ez az elv vezérelje;

20. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség folyamatos csökkenése számos 
ökoszisztéma-szolgáltatás nyújtására nézve negatív következményekkel járt az elmúlt 
évtizedekben; megjegyzi, hogy ez a csökkenés részben az intenzív mezőgazdasági és 
erdészeti gyakorlatok miatt következett be; hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások 
szabályozásának folyamatos enyhülése káros következményekkel járhat az 
életminőségre nézve14;

21. elismeri, hogy az éghajlatváltozás megváltoztatja az erdők növekedési kapacitását, 
növeli az aszályok, árvizek és erdőtüzek gyakoriságát és súlyosságát, továbbá elősegíti 
az erdőket sújtó új károsítók és betegségek kialakulását; megjegyzi, hogy az érintetlen 
ökoszisztémák jobban ellen tudnak állni a környezeti stresszoroknak – többek között az 
éghajlatváltozásnak –, mint a leromlott állapotúak, hiszen jellegükből adódóan olyan 
tulajdonságaik vannak, amelyek révén maximalizálni tudják alkalmazkodási 
képességüket;

22. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 10 hektár feletti erdők szén-
dioxid-tárolással és biodiverzitással kapcsolatos megfontolásokat is tartalmazó 
erdőgazdálkodási tervekkel rendelkezzenek, és adott esetben feleljenek meg a Natura 
2000 célkitűzéseinek;

23. emlékeztet arra a több mint 700 tudós által aláírt levélre, amely a megújulóenergia-
irányelv tudományosan megalapozott felülvizsgálatát szorgalmazza, kizárva a fás 
biomassza bizonyos típusait a célokba való beszámításból és a támogatásra való 
jogosultságból;

24. rámutat, hogy az intenzív művelésű nagy bioenergia-ültetvények, köztük a 
monokultúrák, és különösen a természetes erdőket és az önellátó mezőgazdasági 
területeket felváltó ültetvények negatív hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre;

25. hangsúlyozza, hogy az erdők szerepet játszhatnak a fosszilis alapú anyagok bioalapú 
termékekkel való helyettesítésében; úgy véli, hogy az új erdészeti stratégiának tükröznie 
kell az európai erdők és az EU fenntartható körforgásos biogazdasága által a 
klímasemlegesség 2050-ig történő elérésében játszott szerep fontosságát, és hogy e 
célból intézkedéseket kell hozni; hangsúlyozza, hogy ezeknek az intézkedéseknek ki 
kell használniuk a helyettesítési hatásban rejlő összes potenciált; hangsúlyozza azonban, 
hogy az új erdészeti stratégia biogazdaságot és a fa biomassza felhasználását érintő 
intézkedéseinek megfelelően figyelembe kell venniük alapvető szerepüket a szén-
dioxid-tárolásban, a biológiai sokféleség védelmében és egyéb ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtásában,valamint az erdei ökoszisztémák védelmére és az 
erőforráshatékony szén-dioxid-megkötésre gyakorolt hatásokat;

26. rámutat, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén elért 

14 A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai 
platform (IPBES): „Politikai döntéshozók számára készített összefoglaló az Európa és Közép-Ázsia biológiai 
sokféleségével és ökoszisztéma-szolgáltatásaival kapcsolatos regionális értékelő jelentéséről”, 2018. M. Fischer, 
M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P. A. Harrison, J. 
Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann and M. Christie 
(eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
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előrehaladásról szóló jelentés szerint az eddig megtett lépések ellenére az Unió biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos politikájának végrehajtása továbbra is nagy kihívást jelent15, 
és az erdei élőhelyek és fajok védelméről szóló jelentések eddig kevés javulásról 
számoltak be; felszólítja a Bizottságot, hogy kulcsfontosságú elemként építse be az új 
erdőgazdálkodási stratégiába az erdei ökoszisztémák és a biodiverzitás védelmét és 
helyreállítását;

27. aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015-ben az erdei élőhelyeknek csak 15%-áról, illetve 
az erdei fajoknak csak 26%-áról állapították meg, hogy kedvező védettségi helyzetben 
vannak16; emlékeztet a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia 3b. céljára, 
amely mérhető javulást kíván elérni az erdőgazdálkodástól függő vagy az által érintett 
fajok és élőhelyek védettségi helyzetében és az ehhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtásában; sajnálja, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia félidős értékelése szerint nem történt jelentős előrelépés a cél felé17;

28. hangsúlyozza, hogy általában csökkenteni kell az Unió fogyasztását, ahogy a fa és a 
faalapú termékek felhasználását is, előmozdítva az inkább körforgásos szemléletű 
gazdaságot, és elsőbbséget adva a fa hatékonyabb felhasználásának, ami lehetővé teszi a 
szén hosszú távú megkötését, és minimalizálja a hulladékképződést;

29. véleménye szerint az EU erdészeti stratégiájának elő kell segítenie annak a 
tendenciának a megfordítását, hogy egyre inkább figyelmen kívül hagyják az őshonos 
fajokat a gyorsan növekvő idegen fajokkal, például az eukaliptusszal szemben;

30. hangsúlyozza az erdészeti szakemberek szakképzési és átképzési programjainak 
fontosságát az új technológiák alkalmazása és a folyamatban lévő változáshoz való 
alkalmazkodásuk kapcsán, ideértve a bevált gyakorlatok cseréjét szolgáló 
kommunikációs platform létrehozását, és fontosnak tartja az erdőtulajdonosok és az 
erdőgazdálkodók bevonását ebbe a folyamatba, valamint ösztönzésüket a fenntartható 
erdővédelem és a biodiverzitást előmozdító gyakorlatok betartására;

31. szorgalmazza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégia nyújtson segítséget annak 
biztosításában, hogy elkerüljék az erdei ökoszisztémák széttagolódását kisebb részekre, 
külön hangsúlyt helyezve a természetes erdőkre, mivel sok fajnak, köztük a nagyobb 
emlősöknek is, összefüggő, érintetlen erdei élőhelyekre van szükségük a túléléshez; 
kéri, hogy az erdészeti stratégia adjon prioritást a már széttagolt erdők ismételt 
összekapcsolásának a helyi feltételeknek és a biológiai sokféleségnek megfelelő 
erdőfolyosók helyreállításán keresztül;

32. véleménye szerint az erdészeti erőforrásokkal és az erdők állapotával kapcsolatos 
információk nélkülözhetetlenek annak biztosításához, hogy az erdőkkel kapcsolatos 
döntések társadalmi-gazdasági és ökológiai szempontból minden szinten a lehető 

15 Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén elért 
előrehaladás című 2018. december 7-i bizottsági jelentés (COM(2018)0811), 3. o.
16 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. november 27-i tájékoztatása, „Forest dynamics in Europe and 
their environmental consequences” (Erdődinamika Európában és ökológiai következményeik), utoljára 2019. 
december 10-én módosítva
17 A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia félidős értékelése című, 2015. 
október 2-i bizottsági jelentés (COM(2015)0478). 
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legelőnyösebbek legyenek;

33. hangsúlyozza ezért a kárpáti régió különös fontosságát, és megjegyzi, hogy az EU-nak a 
Kárpátok Egyezményhez való csatlakozása releváns lenne ennek a kontinentális 
Európában pótolhatatlan természeti értékekkel rendelkező régiónak nyújtandó 
támogatás szempontjából;

34. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közölt adatok18 alapján uniós szinten az összes 
faalapú biomassza 48%-át energiatermelésre használják fel; megismétli, hogy a 
természetes szén-dioxid-megkötés és biológiai sokféleség helyi szintű védelme mellett – 
a biodiverzitással és az éghajlattal kapcsolatos céljainkkal összhangban – a kitermelt fát 
sokkal inkább nyersanyagként kellene felhasználni;

35. hangsúlyozza az újonnan létrehozott és hagyományos extenzív agrárerdészeti 
rendszerek értékét és potenciálját a mezőgazdasági termelésben, a diverzifikációban, 
beleértve a biogazdaság céljából történő diverzifikációt is, valamint a szénmegkötésben, 
az elsivatagosodás megakadályozásában és az erdei ökoszisztémákra nehezedő nyomás 
csökkentésében; sajnálja, hogy a közös agrárpolitika reformjának szabályai 
rendszerszinten ezen agrárerdészeti rendszerek romlásához vezettek, és sok esetben 
akadályozták azok helyreállítását, regenerálódását és megújulását; aggodalommal jegyzi 
meg, hogy nagymértékben pusztulnak az ikonikus, nagy természeti értéket képviselő 
mediterrán agrárerdészeti rendszerek, és sürgeti a szabályok megváltoztatását, hogy 
elősegítsék a meglévő agrárerdészeti rendszerek regenerálódását és helyreállítását, 
valamint az új rendszerek kialakítását;

36. megjegyzi, hogy a kutatás és a technológia nagy utat tett meg az erdészeti stratégia 
2013-as bevezetése óta; hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell többek között az erdei 
ökoszisztémákkal, a biológiai sokféleséggel, a fosszilis alapú nyersanyagok és 
energiaforrások fenntartható helyettesítésével, a szén-dioxid-tárolással, a faalapú 
termékekkel és a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatos további 
kutatásokat az erdészet és a bioalapú termékek terén; úgy véli, hogy a kutatásra szánt 
uniós forrásokat nagyobb mértékben kellene erre fordítani; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy finanszírozzák a kutatást is, és folytassák az adatgyűjtést az erdők 
védelmére és ellenálló képességük kialakítására, például az ellenálló fajok betelepítésére 
irányuló innovatív módszerekről; hangsúlyozza, hogy az intenzívebb kutatás és 
finanszírozás pozitívan járulna hozzá az éghajlatváltozás mérsékléséhez, az erdei 
ökoszisztémák védelméhez és a biológiai sokféleség élénkítéséhez, a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, különösen a vidéki területeken;

37. szorgalmazza egy faanyagokra vonatkozó összehangolt elektronikus nyomonkövetési és 
jelentési bevezetését, valamint az olyan automatizált eszközök fejlesztésének 
támogatását, amelyek elemzik és nyomon követik faanyagok körforgását az átalakításuk 
minden szakaszában, és integrálva vannak a kapcsolódó kormányzati és kereskedelmi 
nyilvántartási, jelentéstételi, engedélykiadási és megállapodás-nyilvántartási 
rendszerekkel;

38. hangsúlyozza, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az 

18 Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja, 2018: A biomassza termelése, szállítása, felhasználásai és 
áramlása az Európai Unióban.
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erdők hosszú távú fenntarthatóságának biztosításában, mivel szerepet játszhatnak a 
regionális szintű fenntartható fejlesztési tervekben, a hosszú életciklusú szén-dioxid-
elnyelő erdészeti termékek kidolgozásában és az erdészeti ágazaton belül a kkv-k 
vállalkozói kedvének előmozdításában;

39. kéri, hogy folytassák a talajjal és a talaj éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességben és az ahhoz való alkalmazkodásban, a biológiai sokféleség védelmében és 
javításában, valamint egyéb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásában betöltött 
szerepével kapcsolatos kutatás finanszírozását;

40. alapvető fontosságúnak tartja az endémikus genetikai erőforrások megőrzését és a 
meglévő génkészlet azon elemeinek kiválasztását, amelyek a legjobban igazodnak a 
jövőben várható növekedési körülményekhez;

41. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan gazdasági és 
szakpolitikai eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy több erdő növekedjen addig, 
amíg el nem éri az ökológiai potenciálját, és kössön meg szén-dioxidot;

42. hangsúlyozza a tudományos bizonyítékok meglétének fontosságát az EU erdészeti 
politikája szempontjából;

43. javasolja a LULUCF jelentéstételi és elszámolási szabályainak aktualizálását annak a 
döntésnek az ösztönzése érdekében, hogy a gazdálkodás alatt álló erdőterületek 
területelszámolási kategóriájában nem avatkoznak be az őserdők területein, például 
kizárva az elnyelést a rendelet által szabott korlátozások köréből;

44. hangsúlyozza az erdővel kapcsolatos egyéb tevékenységek fontosságát, különös 
tekintettel a nem fa jellegű erdei termékek, például a gomba és a bogyós gyümölcs 
betakarítására, valamint a legeltetésre és a méhészetre;

45. úgy véli, hogy a be nem avatkozáson alapuló irányítási rendszerekben lévő, szigorúan 
védett területeknek részét kell képezniük az uniós erdőgazdálkodási stratégiának és a 
helyi fejlesztési stratégiáknak, amelyek a kis hatást kifejtő természeti turizmuson és a 
nem produktív ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásán alapulnak;

46. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn az európai zöld megállapodásról szóló 
közleményben (COM(2019)0640) lefektetett „nem ártás” elvét, és vizsgálja felül az 
összes idevágó jogszabályt, hogy figyelembe vegye a legújabb tudományos 
eredményeket az erdei ökoszisztémákkal, a különböző szén-dioxid-tárolókkal és azzal 
kapcsolatban, hogy ezeknek milyen valódi értékük van az éghajlatváltozás 
mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban, beleértve biológiai sokféleségük 
döntő szerepét is ebben az alkalmazkodásban;

47. emlékeztet az erdők növekvő fenyegetésektől való megóvásának, valamint a termelő és 
védő funkciók összehangolásának a szükségességére, figyelembe véve, hogy az 
éghajlatváltozás miatt az aszály, a tűz, a viharok és a kártevők várhatóan gyakrabban és 
súlyosabb mértékben károsítják az erdőket;

48. aggodalmát fejezi ki az erdők egészségi állapota és ellenálló képessége miatt Európa 
számos részén; hangsúlyozza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégiának figyelembe kell 
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vennie, hogy a régióra jellemző természetes fajokból álló diverzitást felmutató erdők 
általában ellenállóbbak, mint a monokultúrás erdők; kiemeli, hogy meg kell erősíteni és 
teljes mértékben ki kell használni az erdőkre nehezedő, határokon átnyúló nyomások 
kezelésére szolgáló uniós mechanizmusokat; emlékeztet, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség szerint19 az EU-ban az erdőkre nehezedő nyomás fő 
kiváltó okai a megnövekedett földhasználat, a városi területek bővülése és az 
éghajlatváltozás; hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémák egyre nagyobb mértékben 
vannak kitéve a természetes bolygatásnak, például a viharoknak, tűzvészeknek, 
aszályoknak, özönfajoknak, fertőzéseknek, rovartámadásoknak és betegségeknek, 
amelyek mind erősítik az éghajlatváltozással szembeni sérülékenységet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy ennek leküzdése érdekében segítse elő egy, a bevált gyakorlatok 
cseréjére szolgáló platform létrehozását;

49. rámutat, hogy légszennyezésnek jelentős hatása van nemcsak az emberi egészségre, 
hanem a környezetre is; kéri az Európai Bizottságot, hogy a zéró szennyezésre irányuló 
következő cselekvési tervében tárja fel a légszennyezés által az erdőkre és az erdők 
biodiverzitására kifejtett hatást;

50. üdvözli az európai erdészeti információs rendszer (FISE) 2020. februári elindítását, 
amely európai adatinfrastruktúrát biztosít az erdőkkel kapcsolatban; felszólítja a 
tagállamokat, hogy teljes körűen vegyenek részt az adatok megosztásában, és 
dolgozzanak az európai erdők állapotára vonatkozó harmonizált adatkeret létrehozásán; 
szorgalmazza, hogy a FISE munkáját mind az öt kiemelt témában megfelelő időben 
fejezzék be; ezek a témák az erdők alapadatai, a biogazdaság, a természet és a biológiai 
sokféleség, az éghajlatváltozás mérséklése és az erdők egészsége és ellenálló képessége;

51. hangsúlyozza, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégia egyik fő célkitűzését annak kell 
képeznie, hogy növelje a kedvező védettségi helyzetű erdei fajok és élőhelyek arányát; 
szorgalmazza, hogy a stratégia tartalmazzon erre irányuló ambiciózus intézkedéseket;

52. elismeri, hogy az uniós erdőgazdálkodási stratégiának figyelembe kell vennie az erdők 
nagy gazdasági, társadalmi és kulturális értékét; rámutat, hogy a az erdőkhöz 
kapcsolódó különböző gazdasági tevékenységek többféle romboló hatást fejthetnek ki 
az erdők ökoszisztémájára; hangsúlyozza, hogy az új uniós erdőgazdálkodási 
stratégiának csak olyan gazdasági tevékenységet szabad ösztönöznie, amely tiszteletben 
tartja az erdők ökoszisztémáinak fenntartható határait;

53. határozottan ösztönzi, hogy korlátozzák a tarvágást, és támogatja a folyamatos ültetés 
gyakorlatának szélesebb körű alkalmazását; elismeri, hogy az erdők tarvágása 
felszabadítja a terület talajában tárolt maradék szén-dioxid-készlet nagy részét, és az így 
a légkörbe kerül; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a fakitermelés alternatív és 
kevésbé invazív módszereit;

54. üdvözli, hogy az európai zöld megállapodásban bejelentettek szerint az új 
erdőgazdálkodási stratégia egy fő célkitűzése a hatékony erdőtelepítés, az erdők 
megőrzése és az erdők helyreállítása lesz; rámutat, hogy az erdei ökoszisztémák szén-
dioxid-megkötési potenciálja az erdei ökoszisztéma érettségével együtt növekedni fog, 

19 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, „Forest dynamics in Europe and their environmental consequences” 
(Erdődinamika Európában és ökológiai következményeik), 2018. november 27.
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és hogy a természetes erdők nagy előnyöket kínálnak; hangsúlyozza, hogy elsőbbséget 
kell biztosítani a meglévő erdők, különösen az őserdők védelmének és 
helyreállításának;

55. hangsúlyozza, hogy az EU-nak többet kell tennie a tarvágási és illegális fakitermelési 
gyakorlatok felszámolása érdekében; megjegyzi, hogy a fatermékekről szóló uniós 
rendelet ellenére néhány tagállamban még mindig folyik az illegális fakitermelés; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e kérdésekben hozzanak sürgős 
intézkedéseket szoros nyomon követés és a meglévő uniós jogszabályok végrehajtása 
révén, és felszólítja a Bizottságot, hogy jogsértés esetén gyorsan indítson 
kötelezettségszegési eljárásokat, és kövesse nyomon az illegális fakitermeléssel 
kapcsolatos ügyeket olyan szervezeteken keresztül, mint az Európai Ügyészség (EPPO) 
és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF); felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul 
zárja le az illegális fakitermelés elleni uniós szabályok célravezetőségi vizsgálatát;

56. emlékeztet, hogy az uniós erdőket, köztük az őserdők többségét is, gazdálkodás alá 
vonták20; hangsúlyozza, hogy hosszú távú tervezéssel rendelkező uniós 
erdőgazdálkodási stratégiára van szükség az idős erdők arányának növelése érdekében; 
felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy hosszú távú uniós erdőgazdálkodási 
stratégiát az őserdők arányának javítása érdekében;

57. felszólítja a Bizottságot, hogy tárja fel, milyen lehetőségek vannak egy olyan jogi keret 
kialakításában, amely a helyben termelt fa uniós tanúsítási rendszerére vonatkozik, és a 
legszigorúbb fenntarthatósági normákon alapul;

58. rámutat, hogy javítani lehetne a vidékfejlesztési alapok tagállamok általi felhasználását, 
különösen az erdők biológiai sokféleségének javításával kapcsolatos programokban; 
felszólítja a tagállamokat, hogy használják fel a rendelkezésre álló támogatási 
intézkedéseket az erdők és a biodiverzitás megőrzésére; rámutat annak fontosságára is, 
hogy elégséges erőforrást biztosítsanak az új uniós erdőgazdálkodási stratégia 
végrehajtására;

59. felhívja a Bizottságot, hogy kezdje újra a tárgyalásokat egy erdőkkel kapcsolatos 
kötelező erejű nemzetközi egyezményről, amely hozzájárulna az erdőgazdálkodáshoz, 
az erdők megőrzéséhez és fenntartható fejlődéséhez, valamint biztosítaná az erdők 
többféle, egymást kiegészítő funkcióját és felhasználását, beleértve az újraerdősítést, 
erdőtelepítést és erdőmegőrzést célzó fellépéseket, szem előtt tartva a jelen és a jövő 
nemzedékeiknek társadalmi, gazdasági, ökológiai, kulturális és spirituális szükségleteit, 
valamint elismerve a különféle erdők ökológiai folyamatokban és egyensúlyban 
betöltött létfontosságú szerepét, támogatva az őslakos népek, közösségeik és más 
közösségek és erdőlakók identitását, kultúráját és jogait;

60. aggodalmának ad hangot a biológiai sokféleség Unióban bekövetkező csökkenése miatt, 
amellyel az európai erdészeti stratégiának foglalkoznia kell; emlékeztet, hogy a 
biodiverzitás csökkenése az Unió belső problémája; megjegyzi, hogy a stratégiának 
védenie kell az érett erdők utolsó töredékeit az Unióban, mivel ezeknek fontos szerepük 
van a biológiai sokféleség megőrzésében, és növelik az erdők ellenálló képességét; 

20 Naudts, K., Chen, Y., et al., „Europe’s forest management did not mitigate climate warming”, in Science, 
2016. február 5. 351. kötet, 6273. sz., 597-600. o.



AD\1207849HU.docx 17/23 PE646.939v02-00

HU

hangsúlyozza, hogy a stratégiának elő kell mozdítania a talajra és a tájra zéró hatást 
gyakorló erdőművelést;

61. megjegyzi, hogy az európai erdészeti információs rendszer létrehozása ellenére az uniós 
erdőkről és különösen az ökológiai állapotukról rendelkezésre álló adatok nem teljesek, 
nehezen összesíthetők, és nem támasztják alá ezeket az adatokat távérzékeléssel; kéri, 
hogy a Bizottság és a tagállamok fektessenek be jelentős összegeket az európai 
erdészeti információs rendszer továbbfejlesztésébe és a páneurópai távérzékelési 
program végrehajtásába;

62. megjegyzi, hogy az uniós erdőkre vonatkozó egységes információs rendszer 
megvalósítása hosszan tartó és egy máig sem teljesen befejezett munka; hangsúlyozza, 
hogy a jelenlegi adathiány kezelése érdekében szinergiákra kell törekedni a hatóságok 
és az érintett szervezetek között, túllépve a projektekhez kapcsolódó korlátokon – ez 
magában foglalja az adatok rendelkezésre állását, a harmonizált módszereket, valamint 
a pénzügyi források és a kapacitások támogatását;

63. hangsúlyozza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégiának mind uniós, mind tagállami 
szinten ösztönöznie kell a növekedést a körforgásos biogazdaságban, és el kell ismernie, 
hogy e növekedés elérésében kulcsszerepe van az erdőkön alapuló értékláncoknak; úgy 
véli, hogy a stratégiának ösztönöznie kell a körforgásos biogazdaság kiterjesztését 
azáltal, hogy még inkább integrálja egymással az erdőkön alapuló értékláncokat és a 
többi ágazatot és értékláncot, amelyeket dekarbonizálni kell;

64. megjegyzi, hogy az erdőkre nyújtott uniós finanszírozás 90%-a az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) érkezik; aggodalmának ad hangot az 
EMVA költségvetésének tervezett csökkentése miatt; felszólítja a döntéshozókat, hogy 
lehetőség szerint kerüljék el az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatás mindenfajta 
csökkentését, hogy megfeleljenek az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek;

65. felhívja a Bizottságot, hogy az EU új erdészeti stratégiájában szerepeltessen az erdei 
ökoszisztémák, különösen az őshonos európai erdők védelmére és helyreállítására 
vonatkozó kötelező érvényű célokat, többek között az EU e téren fennálló nemzetközi 
hitelességének növelése érdekében, és azt ajánlja, hogy támogassák a tagállamokat az 
őshonos európai erdők védelme során;

66. rámutat arra a szerepre, amelyet az erdők töltenek be az éghajlatváltozás hátrányos 
hatásaival szembeni ellenálló képesség növelésében; rámutat a konkrét és hatékony 
fellépés szükségességére az éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodási stratégiákkal 
és tervekkel kapcsolatban, a kárenyhítés és alkalmazkodás közötti szinergiák javítása 
által;

67. kéri a Bizottságot, hogy az uniós erdészeti stratégiában foglalkozzon a városi erdők 
fejlesztésének kérdésével; üdvözli e tekintetben, hogy számos európai város 
csatlakozott az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által indított Fás 
városok világprogramhoz; kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az együttműködést és a 
bevált gyakorlatok cseréjét az európai városok között a városi erdészet fellendítése 
terén;

68. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az EU egyes részein nem hajtják végre az 
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erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó jelenlegi uniós jogszabályokat; felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a jelenlegi jogszabályokat, és 
erősítsék meg a fenntartható és aktív erdőgazdálkodás végrehajtását;

69. megjegyzi, hogy a kiigazított erdőgazdálkodási tervek végrehajtása nemzeti szinten 
történik, és nagyobb együttműködést követel meg az erdészeti és környezetvédelmi 
hatóságok, a nem kormányzati szervezetek, a helyi közösségek és az erdőtulajdonosok 
között;

70. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a közös agrárpolitika szerinti 
nemzeti stratégiai tervek ösztönözzék az erdőgazdálkodókat az erdők megőrzésére, 
növelésére és fenntartható kezelésére;

71. felhívja a figyelmet az invazív fajok elleni küzdelemre irányuló olyan tervek 
kidolgozásának és bevezetésének szükségességére, amelyekhez külön erre a célra szánt 
emberi, technikai és pénzügyi forrásokat rendeltek;

72. kéri, hogy a faimport során a fenntarthatóság elve is kerüljön figyelembevételre a 
kereskedelmi egyezményekben, és alkalmazzanak szankciókat jogsértés esetén;

73. megjegyzi, hogy a biodiverzitás védelmének kritériumai szerint kezelt, többféle életkorú 
és többféle fajból álló erdők jobban ellenállnak az éghajlati hatásoknak, például a 
tűzvésznek, az aszálynak és az évszaknak nem megfelelő időjárási körülményeknek, és 
ezért fontos befektetést jelentenek a jövőbe, nemcsak a közösségek és a természet, 
hanem az erdőgazdaság számára is; ragaszkodik ahhoz, hogy uniós forrásokból ne 
támogassák a monokultúrákat, amelyek kevésbé állnak ellen a károsítóknak és a 
betegségeknek, valamint az aszálynak, a szélnek, a viharoknak és a tűzvésznek;

74. hangsúlyozza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégia csak akkor érhet el politikai hatást, 
ha felöleli az erdőkön alapuló teljes értékláncot; megjegyzi, hogy az erdőkön alapuló 
értéklánc már ma is alapvető szerepet játszik az európai gazdaságban, és 
elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy az európai zöld megállapodás keretében kialakítsák a 
zöld növekedési stratégiát; hangsúlyozza, hogy az új erdőgazdálkodási stratégiának 
belföldön és globális szinten is támogatnia kell a versenyképes és fenntartható, erdőkön 
alapuló uniós értékláncokat;

75. hangsúlyozza az erdő terápiás funkcióját, hiszen közvetlen pozitív hatásai vannak az 
emberi egészségre és az emberek életminőségére; hangsúlyozza, hogy az erdők 
hozzájárulnak Európa vidéki területeinek társadalmi-gazdasági fejlődéséhez is, 
beleértve azt is, hogy az ökoturizmusnak köszönhetően, amely az idegenforgalmi ágazat 
egyik legnépszerűbb válfaja, jövedelemhez jutnak az EU leginkább elnéptelenedett 
térségei;

76. megismétli egy olyan következetes erdészeti politikára irányuló felhívását21, amely 
fellép a biológiai sokféleség csökkenésével és az éghajlatváltozás hatásaival szemben, 
növeli az EU természetes szén-dioxid-elnyelését, miközben védi, megőrzi és erősíti a 

21 Az Európai Parlament 2020. január 16-i állásfoglalása a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei 
konferenciájának 15. üléséről (COP 15), elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015.
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biológiai sokféleséget;

77. felhívja a Bizottságot, hogy az új uniós erdészeti stratégiában szerepeltesse, hogy az 
erdőtulajdonosok számára támogatást, többek között pénzügyi támogatást kell nyújtani; 
úgy véli, hogy egy ilyen támogatást a fenntartható erdőgazdálkodás alkalmazásától kell 
függővé tenni; megjegyzi, hogy a modern technológiákba, az erdők multifunkcionális 
szerepét erősítő környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedésekbe – a Natura 2000 
hálózathoz tartozó területek kezelésére szolgáló külön pénzügyi eszközzel – és a 
tisztességes munkakörülmények megteremtésébe való folyamatos beruházás biztosítása 
érdekében e pénzügyi támogatásnak a pénzügyi eszközök, a nemzeti finanszírozás és a 
magánszektor általi finanszírozás erőteljes kombinációjából kell származnia; felszólítja 
a Bizottságot, hogy a GNSS információinak felhasználásával hozzon létre és 
finanszírozzon egy európai erdőtelepítési és újraerdősítési programot, amelynek célja az 
erdőterületek növelése, a talajdegradáció kezelése, a levegőminőség javítása a városi 
térségekben, valamint annak biztosítása, hogy az erdők megőrizzék természetes 
fajösszetételüket;

78. sajnálja, hogy az erdőgazdálkodási tervek jelenlegi alkalmazása jelentős eltéréseket 
mutat a tagállamok között; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy erősítse meg az 
erdőgazdálkodási tervek alkalmazását, többek között a kidolgozásukra és 
végrehajtásukra vonatkozó közös iránymutatások kidolgozása révén; felhívja a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az erdőgazdálkodási tervek alkalmazását, és szorosan 
kövessék nyomon azok végrehajtását, tiszteletben tartva az arányosság és a 
szubszidiaritás elvét; hangsúlyozza, hogy egy platformra van szükség, hogy 
megoldásokat lehessen találni az erdőkkel és erdőgazdálkodással kapcsolatban uniós 
szinten felmerülő számos kihívásra; úgy véli, hogy az erdőgazdálkodási modelleknek az 
ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kritériumát is tartalmazniuk kell, 
vagyis az erdők és az erdőterületek olyan módon és intenzitással történő kezelését és 
felhasználását, hogy fenntartható legyen azok biológiai sokfélesége, termelékenysége, 
megújulási kapacitása, életereje és arra vonatkozó képessége, hogy most és a jövőben, 
helyi, nemzeti és globális szinten egyaránt el tudják látni – más ökoszisztémákat nem 
károsító – fontos ökológiai, gazdasági és társadalmi funkcióikat22; kéri, hogy a Bizottság 
dolgozzon ki egy közös és kellően részletes fogalommeghatározást a természethez közeli 
erdőgazdálkodásról, és ennek során vegye alapul a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
megfontolások erdőgazdálkodásba való beépítésének jelenlegi tapasztalatait;

79. hangsúlyozza, hogy erdőtüzek rendszeresen előfordulnak, és az éghajlatváltozásnak 
egyaránt okai és következményei; megjegyzi, hogy a viharok, az erdőtüzek és a 
kártevők jobb és aktívabb erdőgazdálkodási és erdészeti technikákkal, például 
legeltetési és agrár-erdészeti gyakorlatokkal enyhíthetők, és ezeket a közös agrárpolitika 
keretében támogatni kell;

80. hangsúlyozza a természetes és őserdők hatékony megőrzésének és szigorú védelmének 
szükségességét, figyelembe véve egyedi jellemzőiket; megjegyzi, hogy az őserdőkre 
nincs fogalommeghatározás az EU-ban, és felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli 
uniós erdőgazdálkodási stratégiában vezessen be egy fogalommeghatározást, 
figyelembe véve az erdők eltérő jellemzőit és a hatékony megőrzés szükségességét, 

22 Az európai erdők védelmével foglalkozó, Helsinkiben 1993. június 16–17-én megrendezett II. miniszteri 
konferencia H1. sz. határozata



PE646.939v02-00 20/23 AD\1207849HU.docx

HU

különös tekintettel a természetes és öreg erdőkre; aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
természetes erdőkre vonatkozó adatok továbbra sem teljesek, azonban a rendelkezésre 
álló információk szerint az európai feltérképezett természetes erdőknek csak 46%-a 
élvezi a legmagasabb védettségi státuszt és 24%-át minősítették nemzeti parkká, 11%-a 
pedig védetlen maradt23; felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen javaslatot 
a természetes erdők átfogó fogalommeghatározására, és dolgozzon a természetes 
erdőkre vonatkozó adatgyűjtés javítása érdekében;

81. kiemeli a környezetvédők fontos szerepét az uniós erdők védelme és helyreállítása 
érdekében végzett közös munkában; zéró toleranciát szorgalmaz az ellenük elkövetett 
támadásokkal vagy zaklatással szemben;

82. úgy véli, hogy ha megkésve is, de intézkedésekre van szükség az EU 
katasztrófamegelőzési megközelítésének bevezetéséhez, amelyet megfelelő pénzügyi 
forrásokkal kell ellátni az uniós költségvetésből;

83. véleménye szerint az oktatás alapvető szerepet játszik a fenntartható 
erdőgazdálkodásban, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az 
erdőkre összpontosító képzést mind az EU-ban, mind pedig a harmadik országokban, 
ideértve ösztöndíjak biztosítását és akadémiai csereprogramok szervezését is;

84. emlékeztet, hogy támogatja egy kötelező átvilágításon alapuló európai jogi keret 
bevezetését, amely csak olyan termékek és árucikkek számára biztosítja a hozzáférést az 
uniós piachoz, amelyek nem járulnak hozzá sem az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz, 
sem pedig a természetes ökoszisztémák átalakításához vagy romlásához; úgy véli, hogy 
ennek a keretnek minden gazdasági szereplőre, köztük a pénzügyi szereplőkre is 
alkalmazandónak kell lennie, a szállítói lánc beszállítóira és továbbfelhasználóira 
egyaránt, továbbá biztosítania kell azt is, hogy nem sértik meg a kapcsolódó emberi 
jogokat; sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul fogadjon el egy ilyen javaslatot;

85. felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a terület szakértőinek a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelvvel kapcsolatos aggályaival, különös tekintettel a 
biomassza valamennyi típusának megújuló energiaforrásként való besorolását illető 
problémára, többek között a fapellet EU-ba történő nagymértékű behozatala, valamint a 
szóban forgó behozatal miatt a harmadik országok erdőit érintő esetleges kockázatok 
kapcsán, és továbbra is mozdítsa elő a megújuló energia egyéb fenntartható formáit;

86. hangsúlyozza, hogy a faültetési programok csak kiegészíthetik a természetes erdők 
helyreállítását, mivel a rossz helyre ültetett rossz fafajták intenzívebbé tehetik az 
erdőtüzeket, és lényegében több szén-dioxidot bocsáthatnak a légkörbe; megjegyzi, 
hogy a globális éghajlatvédelmi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az erdő-
helyreállítási programoknak növelniük kell az erdők szén-dioxid-megkötési 
potenciálját;

87. úgy véli, hogy szükség lehet egy olyan rendszerre, amely megfigyeli a kártevők 
elszaporodását az EU-ban az erdők állapotára és az erdők biológiai sokféleségére 
gyakorolt hatásukra vonatkozó teljes kép megismerése érdekében, tekintettel az 

23 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., ‘Where are Europe’s last primary forests?’. In Diversity and 
Distributions, első kiadás: 2018. május 28. Vol. 24, Issue 10, 2018. október, pp. 1426-1439, 3. ábra
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éghajlatváltozás által a káros szervezetek elterjedésére várhatóan gyakorolt hatásra;

88. véleménye szerint sürgősen intézkedéseket kell hozni az új kártevők és betegségek, 
valamint azok kórokozói nemzetközi kereskedelem révén történő bejutásának 
megakadályozására;

89. úgy véli, hogy figyelembe véve az invazív idegen fajokra vonatkozó jogszabályokat és a 
szóban forgó fajok erdőkre gyakorolt lehetséges hatásait, a Bizottságnak új kiegészítő 
pénzügyi eszközökre kell javaslatot tennie annak érdekében, hogy segítse az érintett 
területeket az invazív fajok, különösen a perzisztens és új idegen fajok kezelésében;

90. úgy véli, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a kártevők, a betegségek és az 
éghajlatváltozás következtében világszerte pusztuló fákat sújtó betegségek, például a 
tölgyfapusztulás problémájára; felhívja a figyelmet a tölgyfapusztulásra, amely 
Portugáliában, Franciaországban és Spanyolországban tombol a parafatölgy-
ültetvényeken, és hatással van a különleges védelmi területekre (SPA) és a bioszféra-
rezervátumokra is; úgy véli, hogy a Bizottságnak hatékony intézkedéseket és konkrét 
forrásokat kellett volna szerepeltetnie a stratégiában a fabetegségek leküzdése 
érdekében.
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