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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy új uniós erdőgazdálkodási stratégiát dolgoz ki; 
úgy véli, hogy az európai erdőgazdálkodási stratégia alapvető eleme lesz az európai 
zöld megállapodás elérésének; hangsúlyozza, hogy a közös uniós erdőgazdálkodási 
politikának nincs konkrét jogalapja, hiszen az erőgazdálkodási politika elsősorban a 
tagállamok hatáskörébe tartozik; elismeri azonban, hogy számos uniós szakpolitika 
hatással van az erdőkre és az erdőalapú ágazatra, és koherenciát, valamint szorosabb 
ágazatközi koordinációt igényelnek az uniós erdőgazdálkodási stratégia révén; 
megjegyzi, hogy az erdőalapú ágazatban a koherens és stabil szabályozási környezet az 
innováció és a beruházások ösztönzésének előfeltétele; 

2. megjegyzi, hogy az európai zöld megállapodás, amely az EU új növekedési stratégiája, 
beruházásokat igényel a tiszta és körforgásos gazdaság teljes körű támogatása 
érdekében; kiemeli a fenntartható, aktív erdőgazdálkodás alapvető szerepét a 
klímasemlegesség elérésében 2050-ig és az Unió körforgásos biogazdaságában; 
megjegyzi különösen, hogy a gazdálkodás alatt álló erdők nagy kapacitással 
rendelkeznek a szén-dioxid-leválasztásra, valamint rámutat az erdőalapú termékekben 
rejlő lehetőségekre a fosszilis tüzelőanyagok és anyagok helyettesítése terén; úgy véli, 
hogy ebben az összefüggésben a stratégiának a teljes értékláncban támogatnia kell az 
innovációt, többek között a bevált gyakorlatok megosztásának megkönnyítése és a 
versenyt támogató szabályozási környezet biztosítása révén; rámutat arra, hogy az erdők 
és a fenntartható erdőgazdálkodás fontos szerepet játszanak a teljes erdészeti és 
biogazdasági értékláncban, különösen az ágazat fenntartható nyersanyagokkal való 
ellátása és az uniós munkahelyteremtés tekintetében; hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
forrásból származó nyersanyagok rendelkezésre állását támogató és koherens 
szakpolitikai kerettel kell biztosítani és előmozdítani valamennyi érintett ágazat 
számára;

3. kiemeli, hogy az új erdőgazdálkodási stratégiának a környezeti, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóság három pillérén kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy holisztikus és 
következetes erdészeti stratégiára van szükség, amely fokozza és kihasználja az erdők és 
az erdőalapú ágazat multifunkcionális szerepét az EU-ban;

4. megjegyzi, hogy a gazdálkodás alatt álló erdők közül a fenntarthatóan és 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, nem csak a közösségek és a természet, hanem az erdőgazdaság 
számára is;

5. hangsúlyozza, hogy a tudományos kutatások szerint a fenntarthatóan kezelt erdők CO2-
elnyelő kapacitása magasabb, mint az erdőgazdálkodással nem érintetteké; ezért sürgeti, 
hogy az új erdészeti stratégiának elő kell mozdítania a fenntartható erdőgazdálkodást, 
beleértve a kkv-két is;

6. elismeri, hogy a fenntartható és aktív erdőgazdálkodást főleg a kkv-k valósítják meg és 



PE648.258v02-00 4/8 AD\1205447HU.docx

HU

tartják fenn;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani az erdőalapú iparágakban a 
munkahelyteremtésre, valamint olyan új eszközök kialakítására, amelyek a gazdasági 
fellendülés felgyorsítását célozzák a világjárványhelyzetekben, mint a Covid19 nyomán 
kialakult helyzet;

Az erdőgazdálkodásra épülő ipar

8. megjegyzi, hogy az európai erdészeti erőforrások mind a természetes növekedés, mind 
az erdőtelepítés következtében növekednek; rámutat, hogy az ágazat szerint az 
erdőalapú iparágak kibővített értékláncai – az erdészettől a papíriparig – közel 4 millió 
munkahely létrejöttét segítették elő, és a feldolgozóipar teljes uniós hozzáadott 
értékének mintegy 8%-át biztosították; ezzel összefüggésben elismeri az erdészeti 
ágazat pozitív gazdasági, társadalmi és környezeti hozzájárulását, és úgy véli, hogy az 
erdészeti stratégiának ösztönöznie kell az innovációba és a technológiai fejlődésbe 
történő további beruházásokat;

9. megjegyzi, hogy az európai erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát fenntartható erdőalapú alternatívákkal, például bioalapú termékekkel, köztük 
építőanyagokkal, új, innovatív vegyi anyagokkal, műanyagokkal, textilekkel és 
csomagolóanyagokkal, valamint fenntartható módon előállított biomasszával, biogázzal 
és bioüzemanyaggal váltják fel, és ezáltal hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás céljainak eléréséhez;

10. felszólít az uniós biogazdasági stratégia végrehajtására; ösztönzi a fa környezetbarát 
nyersanyagként való felhasználását; hangsúlyozza, hogy a hosszú élettartamú faalapú 
termékek és faszerkezetek hatékony eszközök a szén-dioxid-tárolás növelésére és az 
üvegházhatást okozó gázok helyettesítésére; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
erdőalapú iparágak számára rendelkezésre álljanak a faalapú nyersanyagok, továbbá az 
erdőalapú beruházások ösztönzésének szükségességét az EU-ban; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a faanyagok hatékony felhasználását;

11. hangsúlyozza, hogy a faalapú anyagoknak alapvető szerepet kell játszaniuk a fosszilis 
alapú alternatívák helyettesítésében az olyan ágazatokban, mint az építőipar, a textilipar, 
a vegyipar és a csomagolóipar; hangsúlyozza, hogy a faalapú alternatívák előnyben 
részesítése során figyelembe kell venni a termékek teljes életciklusát és környezeti 
teljesítményét; hangsúlyozza, hogy az erdőalapú értéklánc egészében továbbra is 
szükség van az erdészeti ágazattal kapcsolatos kutatás és innováció folyamatos 
támogatására, ideértve a fosszilis vagy szén-dioxid-intenzív anyagok helyettesítésére 
használt faalapú termékeket is; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy tárják fel az épületek és felújítások leginkább éghajlatbarát 
megoldásait; felszólít a fa építőipari felhasználásának szélesebb körű támogatására; 
felhívja a Bizottságot, hogy az év végén elindítandó felújítási tervébe foglaljon bele erre 
vonatkozó ajánlásokat;

13. elismeri azokat a kihívásokat és kompromisszumokat, amelyeket a fa iránti növekvő 
kereslet okozhat az anyagok, a megújuló energia és a biogazdaság terén, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy az új stratégia kidolgozásakor megfelelően foglalkozzon ezekkel a 
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kihívásokkal, egyúttal hozzájárulva a klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításához;

14. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú ágazatnak mindenekelőtt stabil, hosszú távú 
szakpolitikai keretre van szüksége, nem pedig rövid távú támogatási intézkedésekre;

15. felszólítja az Uniót, hogy ösztönözze és biztosítsa, hogy a biológiai eredetű anyagok – 
valamennyi fahulladékot is ideértve – visszakerüljenek az értékláncba, azáltal, hogy 
környezettudatos tervezésre ösztönöz, és előnyben részesíti a másodnyersanyagok 
használatát, beleértve a faanyagokét is, mielőtt a termékeket életciklusuk végén 
elégetnék;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be politikákat a fenntartható 
és újrafeldolgozható bioalapú termékek előmozdítására, valamint az újrafeldolgozható 
bioalapú termékek közbeszerzés és beruházási támogatás révén történő támogatására;

17. hangsúlyozza, hogy az erdőalapú termékek semmilyen helyettesítő hatása nem 
ellensúlyozhatja az elsődleges erdők csökkenését, amelyek elismerten pótolhatatlanok, 
és amelyeket jogi és ösztönző eszközökkel védeni kell; 

18. úgy véli, hogy a fa hatékonyabb felhasználását a nagyobb hozzáadott értéket képviselő 
felhasználási módok prioritássá tétele révén kell elérni minden európai ipari ágazatban;

Energiapolitika

19. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a megújuló energiáról szóló felülvizsgált 
irányelv (RED II)1 időben történő és megfelelő végrehajtását, amelyet 2018 
decemberében fogadtak el, és amely szigorú fenntarthatósági kritériumokat határoz meg 
a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a fenntartható biomassza-
termelés biztosítása érdekében a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv meghatározza 
azokat a fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket teljesíteni kell a megújuló energiára 
vonatkozó uniós célkitűzésnek való megfelelés és a támogatási rendszerek előnyeinek 
kihasználása érdekében; hangsúlyozza, hogy a közelmúltban elfogadott harmonizált, 
uniós szintű kritériumok elengedhetetlenek a belső energiapiac zökkenőmentes 
működéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez;

20. emlékeztet arra, hogy a megújuló energiáról szóló felülvizsgált irányelv előírja, hogy az 
üzemeltetőknek kockázatalapú megközelítést kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék annak kockázatát, hogy a nem fenntartható erdei biomasszát 
bioenergia-termelésre használják fel;

Kutatás és innováció

21. hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció alapvető szerepet játszik abban, hogy az 
erdők és az erdőalapú ágazat hozzájáruljanak korunk kihívásainak kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az erdészet és az erdőalapú iparágak terén végzett kutatás pozitív 
eredményeket hozhat az éghajlatváltozás mérséklése, a fenntartható vállalkozások 
növekedése, a foglalkoztatás, az erdők hosszú távú egészségének megőrzése és a 

1 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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biológiai sokféleség védelme terén, ezért azt ösztönözni kell; felszólít az Európai 
horizont program megfelelő finanszírozására, valamint a kutatás, az ipar, az erdészet, az  
agrárerdészet s a társadalom közötti kapcsolatok erősítésére olyan konkrét eszközök 
révén, mint az európai partnerségek  (például a Partnerség a körforgásos és bioalapú 
európai gazdaságért és a Build4People partnerség).

22. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az erdőalapú ágazat és más ágazatok közötti 
kapcsolatokat, illetve a digitalizáció és a kutatást és innovációt előmozdító beruházások 
jelentőségét az ipari szimbiózis megteremtése érdekében; 

23. hangsúlyozza az erdészettel kapcsolatos további kutatás ösztönzésének fontosságát, 
kiemelve különösen a kkv-k szerepét a fenntartható erdőalapú kutatáshoz és 
innovációhoz való hozzájárulás terén; 

24. hangsúlyozza, hogy az az erdőalapú ágazatban az oktatás és a szakértelemmel 
rendelkező, jól képzett munkaerő fontos szerepet játszik a fenntartható erdőgazdálkodás 
sikeres gyakorlati megvalósításában; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
folytassák az e tekintetben meglévő európai eszközök végrehajtását és megerősítését;

Adatok – a műholdas szolgáltatások felhasználása

25. felhívja az EU-t, hogy hozzon létre egy megfigyelő hálózatot az európai erdők számára 
a Kopernikusz Föld-megfigyelési programjaihoz kapcsolódó helyi szintű 
információgyűjtés céljából (az újraerdősítés, a hőmérséklet, a parazitás megbetegedések 
és a természeti katasztrófák kapcsán), amely valós idejű megbízható előrejelzéseket tud 
készíteni a fenntartható erdőgazdálkodás javítása érdekében; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javítsák az erdészeti adatok pontosságát a tagállamok közötti 
közvetlen és összehasonlítható információmegosztás lehetővé tétele érdekében; 

26. felszólít egy műholdas nyomonkövetési rendszer kialakítására és megvalósítására, 
amely lehetővé teszi az erdők részletes nyomon követését az egész Európai Unióban, az 
időjárással kapcsolatos hatékonyabb figyelmeztető jelzéseket és jobb hatásjelentéseket 
eredményez, valamint betáplálja azokat a nemzeti erdészeti leltárakba; hangsúlyozza 
azonban, hogy ez nem jelenthet túlzott adminisztratív terhet az érintett vállalatok 
számára, mivel többségük közepes és kisvállalkozás;

27. hangsúlyozza, hogy az EU-ban az erdők nagyon eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, ezért 
eltérő gazdálkodási megközelítésekre van szükség; aggodalmát fejezi ki az erdők 
egészségi állapota és ellenálló képessége miatt Európa számos részén, amelyekre 
károsan hat az éghajlatváltozás és az erdőkben előforduló kártevők és betegségek; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni és teljes mértékben ki kell használni az 
idegenhonos özönfajok, fertőzések és betegségek elterjedése miatt az erdőket sújtó, 
határokon átnyúló károk megfigyelésére, a rájuk vonatkozó tájékoztatásra és 
kezelésükre szolgáló uniós mechanizmusokat; ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet az éghajlatváltozás által leginkább 
veszélyeztetett területekre, beleértve a földközi-tengeri térséget is.
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