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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:

1. tudomásul veszi a Bizottság azon javaslatát, amely a fenntartható erdőgazdálkodásra 
vonatkozó cselekvési terv bevezetésére irányul, és hangsúlyozza, hogy az EU 
hatásköre az erdészeti politika területén igen korlátozott és a jövőben is az marad. Az 
európai erdőket érintő valamennyi döntés kiindulópontját abban kell meghatározni, 
hogy az európai erdők nagyon különbözőek és különböző környezeti kihívásokkal kell 
szembenézniük. Az EU fenntarható erdőgazdálkodásra vonatkozó cselekvési tervét 
ezért a szubszidiaritás elvének hangsúlyozása mellett és a nemzeti erdőprogramokra 
építve kell kialakítani; 

2. hangsúlyozni kívánja az erdő multifunkcionális szerepét. A gazdasági növekedés 
összekapcsolása a fontos környezeti értékekkel és a vidékfejlesztéssel szokatlan 
módon egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az erdőgazdálkodás több lisszaboni és 
göteborgi célkitűzést teljesítsen. Az erdőgazdálkodáshoz szükséges jó feltételek 
biztosítása ezért fontos annak érdekében, hogy az Unió több környezetvédelmi célját 
megvalósítsa;

3. megjegyzi, hogy az EU már jelenleg is számos olyan politikai döntést hoz, amely 
közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja az európai erdőket és az erdőgazdálkodást. 
A Bizottság által az erdőket érintő különböző politikai területek között végzett 
koordináció azonban meglehetősen hiányos. Ez mind a különböző környezetvédelmi 
célok összeegyeztethetősége, mind az erdőgazdálkodás feltételei szempontjából igen 
nagy károkat okoz. A Bizottság legfontosabb feladatának ezért annak kell lennie, hogy 
összehangolja az erdőket érintő meglévő politikákat, valamint hogy a jövőben előzetes 
vizsgálatokat végezzen annak érdekében, hogy már a korai stádiumban figyelembe 
vehető legyen a különböző politikai döntések hatása az európai erdőkre és 
erdőgazdálkodásra; úgy véli ezért, hogy az állandó erdészeti bizottságot meg kell 
szilárdítani és a javasolt cselekvési terv végrehajtását rá kell ruházni;

4. üdvözli a Bizottság FLEGT cselekvési tervét, amelyet az illegális faanyagok 
problémájának megoldására hoztak létre. Az illegális faanyagok egyrészt súlyos 
környezetvédelmi és társadalmi problémákat okoznak, másrészt a faáruk 
kereskedelmének egyensúlyát megbontják és gazdasági veszteségeket jelentenek az 
erdőipar számára. Az illegális faanyagok kereskedelme elleni küzdelem 
előmozdításához döntő jelentőségű, hogy a probléma mögött rejlő tényezőket – a 
tulajdonosi jogok gyenge voltát, a korrupciót és a szegénységet – elhárítsuk. Az 
illegális faanyagok kereskedelme elleni küzdelem azonban nem folytatható újabb 
kereskedelmi akadályok felállításával, amelyek különösen a piac kisebb résztvevőit 
sújtják, illetve az illegális faanyagok kereskedelme mögött meghúzódó több probléma 
súlyosbodásának kockázata mellett;
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5. hangsúlyozza, hogy a fa mint nyersanyag egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek valóban megújuló és újrahasznosítható természeti erőforrássá teszik. A fa –
például építés, papírgyártás, csomagolóanyag-gyártás vagy energiatermelés céljából 
való – alkalmazásának bővítése révén helyettesítjük a nem megújuló természeti 
erőforrásokat és a bővítjük szén körforgását. A fa alkalmazása ezért fontos tényező, ha 
az EU tiszteletben akarja tartani a Kiotói egyezmény szerinti vállalásait;

6. felhívja a figyelmet azon régiókra, amelyeket ismétlődő és kiterjedt erdőtüzek 
sújtanak, és szolidaritást vállal velük. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mind az 
erdőtüzekkel kapcsolatos problémák, mind a leküzdésükhöz szükséges feltételek 
jelentősen eltérnek az egyes tagállamokban. Noha a Forest Focus program jelentékeny 
támogatást nyújt az érintettek számára, a tapasztalatok szerint az erdőtüzek sikeres 
megelőzése szempontjából a helyi vállalások és a helyi eltökéltség bír döntő 
jelentőséggel; 

7. megállapítja, hogy a Natura 2000 az EU azon hálózata, amely a biodiverzitás és a 
fajgazdagság védelmét szolgálja, és amely a gazdasági élet korábbi önkéntes 
vállalásainak folytatását jelenti. A Natura 2000 és a biodiverzitás megőrzését célzó 
egyéb intézkedések sikerének az a feltétele, hogy az erdőtulajdonos irányítsa saját 
erdejének használatát és gondozását.


