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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az erdők globális megőrzése és az erdőpusztulás megelőzése korunk 
legnagyobb fenntarthatósági kihívásai közé tartozik, amely nélkül a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend, a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzései nem érhetők el; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal a 
világ számos részén nem biztosítható az erdők és az ökoszisztémák fenntartható 
használata; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy felül kell vizsgálni a 
kereskedelem- és a beruházáspolitikát e globális kihívás hatékonyabb kezelése 
érdekében, valamint azáltal, hogy globális szinten egyenlő versenyfeltételeket 
alakítanak ki, és figyelembe veszik a kereskedelmi megállapodások, valamint a globális 
biológiai sokféleség és az erdei ökoszisztémák közötti összefüggést; úgy véli, hogy az 
EU-nak biztosítania kell, hogy kizárólag a fenntartható és erdőirtásmentes ellátási 
láncokat és pénzmozgásokat támogassa, és amelyek nem járnak az emberi jogok 
megsértésével;

2. aggodalommal jegyzi meg, hogy a tragikus Covid19-járványt követően a kutatások 
továbbra is megerősítik a zoonotikus betegségek és az erdőirtás, az éghajlatváltozás és a 
biológiai sokféleség csökkenése közötti aggasztó kapcsolatot;

3. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési terv és az önkéntes partnerségi megállapodások 
keretében a harmadik országokkal folytatott együttműködés jó eredményeket hozott az 
illegális fakitermelés kínálati oldali kihívásainak kezelése terén, és hangsúlyozza, hogy 
ezt a munkát fokozni kell különösen a nyomon követés, az ellenőrzés és a kontroll, 
valamint a kapacitásépítési lehetőségek tekintetében is; hangsúlyozza, hogy az önkéntes 
partnerségi megállapodások rendkívül hatékony keretet biztosítanak ahhoz, hogy jó 
partnerség alakuljon ki ezekkel az országokkal, és támogatni kell az új önkéntes 
partnerségi megállapodások létrehozását további partnerekkel; felhívja az EU-t, hogy 
növelje a FLEGT finanszírozását;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 2018 és 2022 közötti időszakra szóló uniós 
FLEGT munkaterv teljes körű végrehajtását; 

5. üdvözli a 2019. július 23-i, „A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló 
uniós fellépés fokozásáról” című uniós közleményt; hangsúlyozza azoknak az 
intézkedéseknek a fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a kereslet összhangban legyen 
a kitűzött célokkal, mivel az EU az erdei és ökoszisztéma-kockázatot jelentő áruk 
jelentős importőre, és hogy az EU felelőssége e behozatalok negatív hatásainak 
csökkentése; 

6. elismeri az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet jelentőségét az illegálisan kitermelt fa 
uniós piacra való bekerülésének megelőzésében; üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós 
fa- és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, közelgő célravezetőségi vizsgálatát, amely 
lehetőséget kínálhat arra, hogy megerősítsék végrehajtásukat, tovább javítsák 
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érvényesítésüket és kiterjesszék a hatályukat, hogy pl. a nyomtatott termékekre és a 
fatermékekre, a konfliktusövezetből származó fára is vonatkozzanak, és hogy erősödjön 
a civil társadalom szerepe; 

7. megismétli azon kérését, hogy meg kell erősíteni a behozott faanyagok és fatermékek 
ellenőrzését az uniós határokon annak biztosítása érdekében, hogy a behozott termékek 
valóban megfeleljenek az Unióba való behozatal kritériumainak; kéri az Uniós 
Vámkódex időben történő és hatékony végrehajtását, valamint a nemzeti vámhatóságok 
kapacitásainak megerősítését az Uniós Vámkódex jobb harmonizációja és végrehajtása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a 
vámellenőrzések egy közvetlen egységes vámellenőrzési mechanizmus keretében Unió-
szerte ugyanazon szabályok szerint, a tagállamokkal egyeztetve és a szubszidiaritás 
elvével teljes összhangban folyjanak; 

8. megjegyzi, hogy a becslések szerint a globális erdőirtás 80%-a a mezőgazdaság 
bővülésének számlájára írható, és az erdőkre és az ökoszisztémára kockázatot jelentő 
áruk, például a pálmaolaj, a szója, a hús, a bőr, a kakaó, a kávé, a gumi és a kukorica 
iránti keresletben gyökerezik; megjegyzi, hogy az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet 
hatálya alá tartozó termékek kivételével jelenleg nem létezik olyan hatályos uniós 
jogszabály, amely előírná, hogy az uniós piacon az erdőkre és az ökoszisztémára 
kockázatot jelentő árukat forgalomba hozó gazdasági szereplőknek az erdőirtás 
kockázatának csökkentése érdekében átvilágítási eljárásokat kell követniük; úgy véli, 
hogy az erdőkre vagy az ökoszisztémára kockázatot jelentő áruk fő termelő országaival 
kötött kereskedelmi alapú partnerségi megállapodások hasznosak lehetnek az erdőirtás 
kínálati oldali mozgatórugóinak kezelésében, megjegyzi, hogy az erdészeti 
jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről 
szóló önkéntes partnerségi megállapodás modellje az egyik lehetőség; 

9. úgy véli, hogy a kereskedelem és a nemzetközi együttműködés fontos eszköze a 
magasabb szintű fenntarthatósági normák megszilárdításának, különösen az erdőkhöz és 
a származtatott értékláncokhoz kapcsolódó ágazatok tekintetében; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy technikai segítségnyújtás, információcsere és a 
bevált gyakorlatok cseréje révén erősítsék meg a harmadik országokkal folytatott 
együttműködést az erdők védelme, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén, 
különös tekintettel a szervezett bűnözés és az erdőirtáshoz kapcsolódó áruk közötti 
kapcsolatra, továbbá mozdítsák elő és könnyítsék meg a harmadik országokkal 
folytatott tudományos és egyetemi együttműködést, valamint a biológiai sokféleséggel, 
a „zöld vállalkozásokkal” és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos ismeretek és 
innováció előmozdítását célzó kutatási programokat; hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy figyelembe vegyék az intézkedéseknek az erdőkre és az ökoszisztémára 
kockázatot jelentő áruk előállításától függő, legkevésbé fejlett országok (LDC-
országok) foglalkoztatására és növekedésére gyakorolt hatásait, ; felhívja az EU-t, hogy 
támogassa a harmadik országok kormányait és civil társadalmát az erdőirtás elleni 
küzdelemben, és működjön együtt velük, különösen a GSP+ rendszeren keresztül; 
felszólítja a Bizottságot annak értékelésére, hogy ki kell-e dolgozni egy új, 
kereskedelemösztönző támogatási eszközt a kereskedelem megkönnyítése érdekében, az 
erdőkre és az ökoszisztémára kockázatot jelentő áruk előállításával kapcsolatos 
kockázatok csökkentésével összefüggésben;
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10. javasolja, hogy valamennyi új kereskedelmi és beruházási megállapodás és a meglévők 
frissített változatai tartalmazzanak az erdők megőrzésére és fenntartható kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseket, és erősítsék meg e szabályok érvényesítését, elvezetve az 
erdők és ökoszisztémák megfelelőbb állapotához, beleértve az őslakosok és helyi 
közösségek jogainak védelmét, továbbá az illegális fakitermeléssel kapcsolatos, 
korrupcióellenes rendelkezéseket, valamint a többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások – például a Párizsi Megállapodás és a Biológiai Sokféleség Egyezmény 
– hatékony végrehajtásának biztosítására vonatkozó kötelezettséget; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a behozott áruk karbonlábnyomának nyomon 
követésére szolgáló eszközöket; 

11. megjegyzi, hogy a vállalatok által a kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi önszabályozási kísérletek ellenére nyilvánvaló, hogy e 
kísérletek továbbra sem elégségesek, mivel az összetett, dinamikus és átláthatatlan 
globális értékláncok gyakran kapcsolódnak az erdőirtáshoz; ezért azt ajánlja, hogy 
dolgozzanak ki hatékonyabb, merészebb és kötelező erejű uniós szabályozási keretet, 
amely az egész Unióra kiterjedő keresleti oldalt kezeli; 

12. úgy véli, hogy a belső piacon az erdők és az ökoszisztémák számára kockázatot jelentő 
árukat és termékeket forgalomba hozó gazdasági szereplőkre alkalmazandó kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettség bevezetésére irányuló jogalkotási javaslatnak 
biztosítania kell, hogy az ilyen áruk és termékek ne okozzanak erdőirtást, 
erdőpusztulást, valamint a természetes ökoszisztémák átalakítását vagy pusztulását, 
illetve ne járjanak a kapcsolódó emberi jogok megsértésével; a pénzügyi ágazatra egy 
hasonló, kellő gondosságra vonatkozó kötelezettséget kell alkalmazni; a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettségnek a teljes ellátási láncra kell vonatkoznia, és le 
kell fednie az OECD kereskedelmet érintő társadalmi felelősségvállalásra és emberi 
jogokra vonatkozó iránymutatásait; hangsúlyozza, hogy a hatékonyság növelése 
érdekében e jogi keretnek magában kell foglalnia a természeti erőforrásokat exportáló 
országokban az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést, a jogorvoslati 
lehetőségeket és a visszaélést bejelentő személyek hatékony védelmét;  

13. úgy véli, hogy az erdőket veszélyeztető árukról szóló jövőbeli javaslatoknak a FLEGT 
cselekvési tervből, az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletből, az Európai parlament és a 
Tanács (EU) 2017/821 rendeletéből1 (a konfliktusövezetekből származó ásványokról 
szóló rendelet),  az Európai parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelvéből2 (a nem 
pénzügyi jelentéstételről szóló irányelv), a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászatról szóló jogszabályokból és az ellátási láncok szabályozására irányuló egyéb 
uniós kezdeményezésekből levont tanulságokra kell épülniük; kéri továbbá az EU-t, 
hogy ösztönözze a fenntartható erdőgazdálkodás önkéntes tanúsítását, amely igazolhatja 
a fenntarthatóságot és összeegyeztethető a kellő gondosság elvén alapuló meglévő 
rendszerekkel; 

14. kéri a Bizottságot, hogy az elfogadandó intézkedések átfogó és differenciált 
megközelítést alkalmazzanak az erdőirtás tekintetében, figyelembe véve annak számos 
dimenzióját, valamint a fenntartható vállalkozások létrehozásával és az illegális 

1 HL L 130., 2017.5.19., 1. o. 
2 HL L 330., 2014.11.15., 1. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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gazdaságok elleni küzdelemmel való kapcsolatát. E célból párbeszédre szólít fel a 
harmadik országokkal annak érdekében, hogy eseti alapon vizsgálják meg az erdővel 
borított területek csökkenésének fő okait és a végrehajtandó intézkedések relevanciáját. 

15. hangsúlyozza a hatásvizsgálat elvégzésének és  eredményei figyelembevételének 
fontosságát olyan szabályok kidolgozása érdekében, amelyek nem mondanak le a 
versenyképességről, hanem inkább fokozzák azt, funkcionálisak és a piac valamennyi 
szereplőjére, köztük a kkv-kra is alkalmazandók; annak fontosságát, hogy a keret 
megfeleljenek a WTO előírásainak, azaz arányos, megkülönböztetéstől mentes legyen, 
és ne minősüljön önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetésnek vagy a nemzetközi 
kereskedelem rejtett korlátozásának; javasolja, hogy a kis- és középvállalkozások 
kapjanak megfelelő támogatást és átmeneti időt annak érdekében, hogy üzleti 
tevékenységüket az új szabályokhoz igazítsák; 

16. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás kiváltó okai túlmutatnak az erdészeti ágazaton, és olyan 
kérdések széles köréhez kapcsolódnak, mint a földtulajdoni és -használati viszonyok, az 
őslakos népek jogainak védelme, a mezőgazdasági politikák, az éghajlatváltozás, a 
demokrácia, az emberi jogok és a politikai szabadság; emlékeztet arra, hogy az őslakos 
nők és a női mezőgazdasági termelők központi szerepet töltenek be az erdei 
ökoszisztémák védelmében; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az erdőirtás 
holisztikus kezelésére irányuló erőfeszítéseit egy koherens szakpolitikai keret révén, az 
ökoszisztémák megőrzésének biztosítása mellett; úgy véli, hogy az erdészeti oktatás 
terén a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú kérdés a fenntartható 
erdőgazdálkodás szempontjából, amit az uniós cselekvési tervben is tükrözni kell;

17. emlékeztet az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvek tiszteletben tartásának fontosságára; támogatja a transznacionális vállalatok 
és egyéb üzleti vállalkozások tevékenységének emberi jogi vonatkozásaira irányuló, 
kötelező érvényű ENSZ-eszköz létrehozásáról szóló, folyamatban lévő tárgyalásokat, és 
hangsúlyozza, hogy fontos, hogy az EU proaktívan vegyen részt e folyamatban;

18. hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokban szereplő közbeszerzési 
rendelkezéseknek figyelembe kell venniük a szociális, a környezetvédelmi és a felelős 
üzleti magatartásra vonatkozó kritériumokat a szerződések odaítélésekor; 

19. kitart amellett, hogy az uniós szintű kötelező előírásokat ki kell egészíteni kibővített és 
megerősített globális együttműködéssel, valamint fokozott globális környezetvédelmi 
irányítással és a harmadik országokkal technikai segítségnyújtás révén folytatott 
együttműködéssel, továbbá az erdők védelmével, megőrzésével és fenntartható 
hasznosításával kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok cseréjével, különös 
figyelmet fordítva a magánszektor által végrehajtott fenntarthatósági 
kezdeményezésekre; a kulcsfontosságú nemzetközi fórumokon – többek között a 
Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezetben (OECD) – az erdőirtás és az erdőpusztulás megállítására, az erdők 
helyreállítására, valamint azon fordított hatás elkerülésére irányuló erőfeszítések 
fokozása révén, hogy az erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási láncokat a világ 
más régióiba irányítsák át; 

20. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kereskedelem és a nemzetközi 
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együttműködés révén ösztönözzék az erdészeti ágazatok és értékláncaik magasabb 
szintű fenntarthatósági normáinak megszilárdításához szükséges beruházásokat, 
előmozdítva a harmadik országokban is a körforgásos biogazdaságot, a zöld turizmust, a 
megújuló energiát, az intelligens mezőgazdaságot és más releváns területeket; 

– állásfoglalási indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

Önkéntes partnerségi megállapodások

1. a javaslatnak jogbiztonságot kell garantálnia valamennyi érdekelt fél számára a FLEGT 
önkéntes partnerségi megállapodások és az engedélyezés jelenlegi alkalmazására 
vonatkozó új uniós szintű intézkedésekkel és kerettel kapcsolatban annak érdekében, 
hogy biztosítsa az EU-ba irányuló, erdőirtástól mentes kivitelbe való beruházáshoz 
fűződő érdeket; ösztönzi a Bizottságot, hogy az erdőirtás kínálati oldali 
mozgatórugóinak kezelése érdekében kössön kereskedelmi alapú partnerségi 
megállapodásokat a mezőgazdasági nyersanyagok jelentős termelő országaival; 
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