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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a fenntartható és hatékony erdészeti szakpolitika megvalósításához megbízható 
információkra van szükség az erdészeti erőforrásokra, azok állapotára, valamint az 
erdőgazdálkodás és -használat módjára, továbbá a földhasználat-változásra 
vonatkozóan; 

B. mivel az erdők és az erdőalapú értéklánc alapvető fontosságú a körforgásos biogazdaság 
továbbfejlesztéséhez azáltal, hogy munkahelyeket és gazdasági jólétet teremtenek a 
vidéki és városi területeken, elősegítik az éghajlatváltozás mérséklését és egészségügyi 
előnyökkel járnak; 

1. emlékeztet arra, hogy az EU-tól és tagállamaitól elvárják, hogy sürgős intézkedéseket 
tegyenek az erdők védelme és helyreállítása érdekében, hogy teljesíthessék az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaiból, a Párizsi Megállapodásból, a biológiai sokféleségre 
vonatkozó, a 2011–2020 közötti időszakra szóló globális stratégiai tervből, valamint az 
ENSZ erdészeti stratégiai tervéből és annak globális erdészeti céljaiból fakadó 
kötelezettségvállalásaikat;

2. mélységesen aggódik amiatt, hogy az EU és tagállamai erőfeszítései ellenére az EU az 
iránti elkötelezettsége, hogy a fenntartható fejlődési célok keretében 2020-ig megállítja 
az erdőirtást, valószínűleg nem teljesül; ezért határozottan támogatja a Bizottságot azon 
javaslatát illetően, hogy fokozza a világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló 
fellépéseket;

3. hangsúlyozza, hogy a globális erdőirtás és erdőpusztulás komoly problémát jelent, és 
ezért üdvözli „A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés 
fokozása” című, 2019. július 23-i bizottsági közleményt (COM(2019)0352); 

4. tudomásul veszi a közleményben meghatározott cselekvési prioritásokat, és kifejezi 
elkötelezettségét az iránt, hogy aktívan részt vegyen a leírt fellépések 
továbbfejlesztésében azok hatékonnyá tétele és kiegészítő jellegének megteremtése 
révén, továbbá felszólít e fellépések ezt követő megerősítésére és megfelelő 
végrehajtására; hangsúlyozza a holisztikus szemléletmód szükségességét; kiemeli, hogy 
a fellépéseknek a fenntarthatóság hármas pillérén, azaz a környezeti, gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóságon kell alapulniuk; 

5. hangsúlyozza, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás megakadályozhatja az erdőirtást, és 
pozitív hatással van az erdők egészségére és sokféleségére; biztosítja a szén-dioxid 
megkötése és tárolása ellenálló- és növekvőképes erdőkben; biztosítja a faipari 
termékekhez kapcsolódó szén-dioxid-tárolást; valamint egy olyan megújuló és 
éghajlatbarát nyersanyagot, amely helyettesítheti az energiaigényes anyagokat és a 
fosszilis tüzelőanyagokat;

6. hangsúlyozza az erdőirtás elleni küzdelem terén a harmadik országokkal való inkluzív 
partnerség fontosságát minden szinten a fenntartható földgazdálkodás és mezőgazdaság, 
a földtulajdoni és -használati viszonyok és a jó kormányzás, valamint a faalapú és 
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erdőirtásmentes körforgásos gazdaság és a közöttük lévő szoros kapcsolat megerősítése 
érdekében, tiszteletben tartva az őslakos népek, a mezőgazdasági kistermelők és a helyi 
közösségek jogait;

7. megjegyzi, hogy fontos gondoskodni arról, hogy az erdőirtás kérdése részét képezze az 
országos szintű politikai párbeszédeknek, a partnerországok pedig segítséget kapjanak 
az erdőgazdálkodásra és a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó nemzeti 
keretrendszerek kidolgozásához és végrehajtásához, figyelembe véve az 
erdőgazdálkodás tagállamonként eltérő típusait; hangsúlyozza, hogy e nemzeti 
keretrendszereknek a belföldi igényeket és a globális kötelezettségvállalásokat egyaránt 
figyelembe kell venniük; hangsúlyozza, hogy olyan mechanizmusokat kell végrehajtani, 
amelyek az ökoszisztéma és a fenntartható erdőgazdálkodásból és mezőgazdaságból 
származó termékek fenntartására és javítására ösztönzik a mezőgazdasági kistermelőket; 

8. hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 már jelentős kutatási és innovációs 
tevékenységeket finanszírozott az erdőirtás és erdőpusztulás megállítását lehetővé tevő 
fenntarthatóbb földhasználati gyakorlatokra és ellátási láncokra való átállás területén; 
kéri a finanszírozás növelését annak érdekében, hogy az Európai horizont továbbra is 
támogatást nyújthasson ezeken a területeken; 

9. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet (EUTR)1 
végrehajtását az illegálisan kitermelt fa uniós egységes piacra való bejutásának 
megakadályozása érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy fel kell lendíteni a magánberuházásokat az erdőirtás fő 
mozgatórugóinak kezelése, valamint a fenntartható fejlődési célok és a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása érdekében; e célból kiemeli a versenyképes szabályozási 
környezet fontosságát és annak szükségességét, hogy az érdekelt feleket teljes körűen 
bevonják a szakpolitikai döntéshozatal valamennyi szakaszába;

11. hangsúlyozza, hogy az erdőirtásmentes ellátási láncokkal kapcsolatos közös szemlélet 
biztosítása érdekében szükség van a keresleti oldalra vonatkozó további, a WTO 
szabályainak megfelelő szabályozási és nem szabályozási intézkedések alaposabb 
értékelésére; hangsúlyozza, hogy növelni kell az ellátási láncok átláthatóságát, és 
minimálisra kell csökkenteni általában az erdőirtás, illetve az EU-ba történő 
árubehozatalhoz kapcsolódó erdőirtás kockázatát. felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen 
párbeszédet más fogyasztó országokkal az erdőirtásmentes ellátási láncokkal, 
finanszírozással és beruházásokkal kapcsolatban;

12. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa és ösztönözze az ágazat által vezérelt innovációt 
és kezdeményezéseket az értékláncok fenntarthatóságának növelése érdekében;

13. felszólítja az EU-t, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben támogassa az 
erdőirtás és erdőpusztulás figyelemmel kísérését a különböző forrásokból származó 
Föld-megfigyelési adatok felhasználásával és az erdőirtás pontos és valós idejű nyomon 
követése érdekében szárazföldi képalkotást biztosító műholdak kifejlesztésével; 
megjegyzi, hogy az így szerzett információk értékes eszközül szolgálnának az 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23. o.)
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erdőirtással szembeni világméretű küzdelem során;

14. felhívja a Bizottságot, hogy növelje az ellátási láncok átláthatóságát és minimalizálja az 
erdőirtással kapcsolatos kockázatot az ágazat és a fogyasztók számára, ami mind 
hozzájárul az ellátási láncok erdőirtástól való mentességének igazolásához;

15. hangsúlyozza, hogy új normák és tanúsítványok bevezetése helyett a jelenleg már létező 
normák és tanúsítási rendszerek megerősítésére van szükség, a normák és tanúsítási 
rendszereknek pedig meg kell felelniük a WTO szabályainak;

16. felszólít arra, hogy tudatosítsák a fogyasztók és az uniós iparágak körében, hogy 
mérsékelni kell fogyasztásunk termőföldet érintő ökológiai lábnyomát, és ösztönzi az 
embereket az ún. erdőirtásmentes ellátási láncokból származó termékek fogyasztására, 
az uniós biogazdaságot pedig ezen ellátási láncok kialakítására;

17. megismétli a Bizottsághoz intézett, arra vonatkozó kérését, hogy haladéktalanul 
terjesszen elő javaslatot egy, az uniós piacon forgalomba hozott termékek fenntartható 
és erdőirtásmentes ellátási láncának biztosítását szolgáló, átvilágításon alapuló európai 
jogi keretre, amely a nemzetközi normákkal és kötelezettségekkel összhangban van; 
hangsúlyozza, hogy ezt a jogi szabályozást egy erőteljes érvényesítési mechanizmusnak 
kell kísérnie, és a meg nem felelésre vonatkozóan hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat kell tartalmaznia.
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL
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