
 

PA\1044230HU.doc  PE544.461v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

  

 EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2014/2223(INI) 

17.12.2014 

VÉLEMÉNYTERVEZET 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére 

az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 

stratégiáról 

(2014/2223(INI)) 

A vélemény előadója: Francesc Gambús 

 



 

PE544.461v01-00 2/3 PA\1044230HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



 

PA\1044230HU.doc 3/3 PE544.461v01-00 

 HU 

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: 

1. célszerűnek tartja az erdők megóvásával és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ösztönzők 

beépítését a stratégiába, és köszönetet mond a Bizottságnak az új európai erdészeti 

stratégiáról szóló közleményért, tekintettel arra, hogy – a szubszidiaritás elvének 

tiszteletben tartása mellett – közös átfogó és egységes stratégiára van szükség az erdőket 

érintő katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében; 

2. sürgeti a tagállamokat, hogy az erdőgazdálkodásra vonatkozó ösztönzőkként vizsgálják 

meg a környezetvédelmi szolgáltatokért járó díjak bevezetését; megjegyzi, hogy a 

fenntartható erőgazdálkodás pozitív hatással van az erdőtüzek megelőzésére, a biológiai 

sokszínűségre és a megőrzésre, és alapvető fontosságú a gazdasági fejlődés 

szempontjából, különösen a vidéki területeken és a távoli térségekben; 

3. hangsúlyozza, hogy különösen a Földközi-tenger térségében az erdőtüzek visszatérő 

jelenségek, amelyek az éghajlatváltozás okai és következményei is egyben; megjegyzi, 

hogy a viharok, az erdőtüzek és az erdei kártevők olyan természeti csapások, amelyek 

erdészeti technikákkal minimálisra csökkenthetők, és – megfelelőbb erdőgazdálkodás 

mellett – olyan konkrét fellépéseket kell előmozdítani, mint a legeltető állattartás 

bevezetése vagy agrár-erdészeti mozaikok létrehozása, amelyek mind olyan politikák, 

melyeket be kell illeszteni a közös agrárpolitikába egyrészt az első pilléren 

(legelőterületek), másrészt a második pilléren (vidékfejlesztés) keresztül; 

4. fontosnak tartja a biogazdaság koncepciójának alkalmazását az erdészeti értékláncok 

gazdasági életképességének elősegítése érdekében az innováció és a technológiaátadás 

révén, és ezzel összefüggésben azt, hogy nagyobb támogatást kapjanak a nem faeredetű 

erdészeti termékek; 

5. hangsúlyozza, hogy ki kell használni az erdészeti anyagok újrahasznosításának és 

hatékony felhasználásának lehetőségét is mint az Unióban jelentkező 

kereskedelmimérleg-hiány csökkentésének, a nem fenntartható gazdálkodás 

csökkentéséhez való hozzájárulásnak és a környezetvédelemnek, valamint a harmadik 

országokban zajló erdőirtás csökkentésének eszközét; 

6. hangsúlyozza, hogy az erdőgazdálkodási tervek nem válhatnak újabb járulékos 

bürokratikus terhekké, amelyek megnehezítik az európai erdők fenntartható 

felhasználását; ezért felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az erdőgazdálkodási 

tervek végrehatását, figyelembe véve az arányosság és a „gondolkozz először kicsiben” 

elvét és előirányozva a kezelő felelősségére vonatkozó nyilatkozat módszerének 

alkalmazását. 

 


