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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új uniós erdőstratégiáról – fenntartható európai 
erdőgazdálkodás
(2022/2016(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új uniós erdőstratégia ” 
című, 2021. július 16-i közleményére (COM(2020)0572),

– tekintettel „Az európai erdőgazdálkodási stratégia – a további lépések” című, 
2020. október 8-i állásfoglalására1,

– tekintettel az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 
stratégiáról szóló, 2015. április 28-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 4. cikkére,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és fenntartható fejlődési céljaira,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640), valamint a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és 
a Bizottság ezt követő politikai iránymutatásaira,

– tekintettel a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK 
rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i 
európai parlamenti és tanácsi (EU) 2021/1119 rendeletre3,

– tekintettel a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 
525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 
30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a megújuló forrásokból származó energia használatának előmozdításáról 

                                               
1 HL C 395., 2021.9.29., 37. o.
2 HL C 346., 2016.9.21., 17. o.
3 HL L 243., 2021.7.9., 1. o.
4 HL L 156., 2018.6.19., 1. o.
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szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (az élőhelyvédelmi 
irányelv)6,

– tekintettel az (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a 
tagállamok által a 2021–2025 közötti időszakban alkalmazandó, erdőkre vonatkozó 
referenciaszintek tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 28-i (EU) 
2021/268 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7,

– tekintettel „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe!” című, 2020. május 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0380),

– tekintettel „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0102),

– tekintettel a Bizottság „Fenntartható biogazdaság Európa számára: a gazdaság, a 
társadalom és a környezet közötti kapcsolat megerősítése” című, 2018. október 11-i 
közleményére (COM(2018)0673),

– tekintettel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új uniós erdőstratégiáról szóló, 
2021. november 5-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Az uniós erdők biodiverzitása és az őket érintő 
éghajlatváltozás terén nyújtott uniós támogatás: pozitív, de korlátozott eredmények” 
című, 21/2021 sz. különjelentésére,

– tekintettel a Bizottság „Útmutató a biomassza lépcsőzetes hasznosításához a fás 
biomassza felhasználásának válogatott bevált gyakorlatait szemléltető példákkal” című, 
2018. évi kiadványára,

– tekintettel a Bizottság Közös Kutatóközpontjának „Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment” (Ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik feltérképezése és értékelése: uniós ökoszisztéma-értékelés) című, 2020. 
évi jelentésére,

– tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség „State of nature in the EU –
Results from reporting under the nature directives 2013-2018” (A természet állapota az 
Európai Unióban – A természetvédelmi irányelvek szerinti jelentéstétel eredményei a 
2013–2018 közötti időszakban) című, 2020. októberi jelentésére,

– tekintettel a Forest Europe „State of Europe’s Forests 2020” (Az európai erdők helyzete 
2020-ban) című, 2020. évi jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

                                               
5 HL L 328., 2018.12.21., 82. o.
6 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
7 HL L 60., 2021.2.22., 21. o.
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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Fejlesztési Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

A. mivel az Unió kötelező erejű célként tűzte ki a klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérését; mivel az Unió elkötelezett az ENSZ fenntartható fejlődési céljai és a Párizsi 
Megállapodás mellett; mivel az erdők és az erdőalapú iparágak fontos szerepet fognak 
játszani e fenntartható fejlődési célok és a Párizsi Megállapodás céljainak elérésében;

B. mivel az EUMSZ nem tesz említést a közös uniós erdészeti politikáról; mivel az 
EUMSZ 4. cikke a környezetvédelmi politika terén megosztott hatáskört ír elő; mivel a 
biogeográfia, a szerkezet, a méret, a biológiai sokféleség és a tulajdonosi szerkezet 
tekintetében az Unió erdőire jellemző változatosság szükségessé teszi a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének megfelelő alkalmazását az új uniós erdőgazdálkodási stratégia 
(a továbbiakban: a stratégia) és a vonatkozó uniós jogszabályok kidolgozása és 
végrehajtása során, amikor a környezetvédelmi politika érinti az erdőket;

C. mivel az európai zöld megállapodás elvének – az éghajlati és környezeti kihívásoknak 
egy erőforrás-hatékony és versenyképes körforgásos gazdaságban fenntartható 
növekedést és munkahelyteremtést eredményező kezelését célzó átfogó 
megközelítésként – kell vezérelnie a stratégia végrehajtását a kompromisszumok 
kezelése, a szinergiák megteremtése és az erdők többféle funkciója, köztük a 
társadalmi-gazdasági, környezeti és éghajlati funkciók közötti megfelelő egyensúly 
megtalálása során;

D. mivel az Unió erdőinek mintegy 60%-a 16 millió erdőtulajdonos magántulajdonában 
van, akiknek jelentős része kisméretű erdőt birtokol; mivel a stratégia céljainak 
eléréséhez, beleértve az éghajlati és egyéb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos célokat is, kulcsfontosságú lesz e tulajdonosoknak egy átfogó szakpolitikai 
és jogalkotási keret révén történő, tulajdonjogaik, vezetői tapasztalataik és konkrét 
kihívásaik elismerésén alapuló bevonása és motiválása;

E. mivel az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján gyűjtött legfrissebb adatok azt 
mutatják, hogy az erdei élőhelyeknek csupán 49%-a van jó védettségi helyzetben; mivel 
a kizárólag az összesített adatokra való összpontosítás nem feltétlenül elegendő a 
legsürgetőbb kérdésekre vonatkozó kulcsfontosságú információk azonosításához és 
kezeléséhez, és ezért konkrétabb mutatókat kell tanulmányozni az erdők állapotára és a 
rájuk nehezedő nyomásra vonatkozó tendenciákról; mivel ezek a mutatók nem 
támasztják alá, hogy az uniós erdők általánosságban rossz állapotban lennének, hanem 
olyan, pozitív és negatív tendenciákat mutatnak, amelyek árnyalt válaszokat tesznek 
szükségessé;

1. üdvözli az új uniós erdőgazdálkodási stratégiát és annak arra irányuló törekvését, hogy 
növelje a többfunkciós erdők kiegyensúlyozott hozzájárulását a zöld megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint hogy 2050-ig megvalósuljon a körforgásos gazdaság és a 
klímasemlegesség;

2. elismeri, hogy az egészséges és reziliens erdők fenntartása és védelme az erdészet és az 
erdőalapú értéklánc valamennyi szereplőjének alapvető célja, valamint az uniós 
polgárok számára kulcsfontosságú prioritás;



PE719.646v02-00 6/13 PR\1250574HU.docx

HU

3. aggodalmát fejezi ki az uniós erdőkre és az azokban található élőhelyekre nehezedő 
növekvő nyomás miatt, és hangsúlyozza, hogy sürgősen növelni kell az erdők és az 
ökoszisztémák ellenálló képességét;

4. hangsúlyozza, hogy az Unió erdőit a természeti adottságok, a tulajdonosi szerkezetek, 
az irányítási formák, a kihívások és a lehetőségek sokfélesége jellemzi, és hogy az
erdőket több évszázados emberi beavatkozás és gazdálkodás alakította ki;

5. elismeri, hogy az erdők állapotának értékelése összetett feladat, valamint hogy az 
adatok rendelkezésre állása és minősége egyenlőtlen, és ezért hangsúlyozza, hogy az 
adatgyűjtés javítása és a harmonizálása érdekében minden szinten folyamatos 
szakpolitikai és tudományos párbeszédre van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a stratégiának összhangban kell állnia a nemzetközi fórumokon, 
például a Forest Europe-on és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeten (FAO) 
belül végzett munkával, és el kell kerülnie a párhuzamos munkavégzést; úgy véli 
továbbá, hogy tekintettel az erőforrások fenntartható felhasználásának globális 
előmozdítása iránti szilárd uniós elkötelezettségre, a stratégiát úgy kell végrehajtani, 
hogy a bevált gyakorlatok modelljeként szolgáljon;

7. hangsúlyozza, hogy a stratégia különböző célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a 
végrehajtásnak regionális és helyi szinten egyaránt meg kell felelnie a célnak, többek 
között a helyi körülményekhez és tapasztalatokhoz való igazítás révén, és a 
tulajdonjogok teljes körű elismerésén és egy gazdaságilag életképes erdészeti ágazaton 
kell alapulnia, ezek ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszanak az erdők által nyújtott 
különböző szolgáltatások biztosításában és az ellenálló képesség javításában;

A kiegyensúlyozott multifunkcionalitás előmozdítása

8. elismeri az erdők kulcsfontosságú szerepét az éghajlat és a biológiai sokféleség 
védelmében; hangsúlyozza, hogy az erdők multifunkcionális szerepe számos 
társadalmi-gazdasági funkciót foglal magában, például a nyersanyagok biztosítását, 
amely munkahelyeket és gazdasági növekedést eredményez a vidéki területeken, a tiszta 
víz és levegő biztosítását, a természeti veszélyekkel szembeni védelmet és a rekreációs 
értéket; hangsúlyozza, hogy a stratégia végrehajtásának biztosítania kell az összes 
szolgáltatás kiegyensúlyozott nyújtását, és fenn kell tartania a versenyképességet és az 
innovációt; hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások sikeres nyújtásához fenntartható és 
aktív irányításra van szükség;

9. hangsúlyozza, hogy az erdők a szénmegkötés, a szén-dioxid-tárolás, valamint a fosszilis 
tüzelőanyagok és az azokból származó termékek fával és faipari termékekkel való 
helyettesítése révén hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez; megjegyzi, hogy 
a stratégia különös hangsúlyt fektet az építőiparon belüli szén-dioxid-tárolásra, és úgy 
véli, hogy végrehajtásának támogatnia kell a különböző helyettesítési lehetőségek 
szélesebb körű alkalmazását, a biogazdasági stratégia céljaival összhangban;

10. kiemeli, hogy ahhoz, hogy a faalapú termékek optimálisan hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a körforgásos gazdasághoz, a leghatékonyabb és 
legfenntarthatóbb módon kell felhasználni őket; úgy véli, hogy a lépcsőzetes 
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felhasználás elve8 jó iránymutatás a hatékony felhasználáshoz, de nem szabad statikus 
megközelítést alkalmazni, ezért azt rendszeresen ki kell igazítani, hogy tükrözze az 
innovatív felhasználásokat; hangsúlyozza, hogy a jól működő, torzulásmentes piac 
ösztönzi a faalapú erőforrások hatékony felhasználását;

11. hangsúlyozza a fa, a faalapú termékek és az erdőalapú biomassza megbízható 
rendelkezésre állásának fontosságát az Unió fenntarthatósági céljainak elérése 
érdekében, és megjegyzi, hogy a kereslet várhatóan továbbra is növekedni fog; úgy véli, 
hogy az Unió erdészeti ágazata biztosítja a legfenntarthatóbb forrásból származó 
nyersanyagokat; felhívja a Bizottságot, hogy a stratégia szerinti intézkedések 
végrehajtását követően vegye figyelembe a kiszorító hatásokat, és kövesse nyomon a fa 
rendelkezésre állására gyakorolt hatásokat;

12. emlékeztet arra, hogy 2,1 millió ember dolgozik az erdőalapú ágazatban, míg a 
kibővített erdőalapú értéklánc 4 millió munkahelyet támogat a zöld gazdaságban; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy értékeljék, milyen hatással van az 
erdők által betöltött funkciók egyensúlyának megváltozása az általános foglalkoztatási 
helyzetre;

Védelem, helyreállítás és fenntartható kezelés

13. tudomásul veszi a Bizottság bejelentését a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó 
további önkéntesen alkalmazandó mutatók és küszöbértékek kidolgozásáról; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság munkáját össze kell hangolni a Forest Europe és az 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet munkájával, valamint együtt kell működni a 
tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a mutatók és az értéktartományok 
megfeleljenek a helyi szinten, meghatározott bioföldrajzi körülmények közötti 
alkalmazás céljainak;

14. kiemeli, hogy az éghajlatváltozás a természeti katasztrófák és egyéb bolygatások révén 
egyre nagyobb nyomást gyakorol az erdőkre, és hogy sürgősen meg kell erősíteni az 
erdők ellenálló képességét; megjegyzi, hogy a helyreállítás és az erdőtelepítés szerepet 
játszhat az ellenálló képesség megerősítésében és a biológiai sokféleség növelésében; 
megjegyzi, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás intézkedések és alkalmazkodást célzó 
gyakorlatok széles skálájából áll, amelyek közül sok kulcsszerepet játszhat az 
éghajlatváltozás mérséklésében;

15. tudomásul veszi az erdőkkel és a természettel foglalkozó munkacsoport által a 
természetközeli erdőgazdálkodásra vonatkozó iránymutatással kapcsolatban jelenleg 
folytatott munkát; úgy véli, hogy a hozzáadott érték biztosítása érdekében az e 
koncepcióra vonatkozó iránymutatásnak eredményorientált, tudományosan bizonyított 
és helyileg igazolt fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat kell magában foglalnia, 
hogy eszközöket biztosítson ahhoz, hogy az erdőgazdálkodók kapcsolatokat és 
együttműködést alakítsanak ki a biológiai sokféleség védelmének a jobb gazdálkodási 
gyakorlatokba való fokozottabb integrálása terén;

16. megismétli a természetes és őshonos erdők védelmére irányuló felhívását, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell határozni, mi minősül őshonos erdőnek; üdvözli az 

                                               
8 A Bizottság „Útmutató a biomassza lépcsőzetes hasznosításához a fás biomassza felhasználásának válogatott 
bevált gyakorlatait szemléltető példákkal” című kiadványában foglaltaknak megfelelően.
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erdőkkel és a természettel foglalkozó munkacsoport folyamatban lévő munkáját, és 
hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a különböző sajátosságokat, és 
rugalmasságot kell biztosítani a bioföldrajzi régiók és erdőtípusok sajátos adottságainak 
figyelembevétele érdekében;

Annak lehetővé tétele, hogy az erdők és az erdőgazdálkodók többféle célt teljesíthessenek

17. megjegyzi, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap az erdészeti 
intézkedések támogatásának fő forrása; megjegyzi továbbá, hogy 2014 és 2020 között a 
tagállamok a rendelkezésre álló forrásoknak csupán 49%-át költötték el, és hogy a 
Bizottság az alacsony felhasználás okaként az adminisztratív terheket, a díjak nem 
megfelelő vonzerejét és a tanácsadási szolgáltatások hiányát jelölte meg;

18. rámutat arra, hogy az erdészeti ágazat elsősorban piaci alapú ágazatként működik; 
hangsúlyozza, hogy az egyéb ökoszisztéma-szolgáltatásokra helyezett nagyobb 
hangsúly nem vezethet a támogatásoktól való fokozott függőséghez, és ösztönzi a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák az ökoszisztéma-szolgáltatásokért, 
például a karbongazdálkodásért járó piaci alapú kifizetések rendszerének fejlesztését;

19. elismeri, hogy a meglévő tanúsítási rendszerek jelentős mértékben hozzájárulnak a 
fenntartható erdőgazdálkodás további elterjedéséhez; tudomásul veszi a Bizottságnak a 
természetközeli tanúsítási rendszer kidolgozására vonatkozó bejelentését; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy működjön együtt a meglévő tanúsítási rendszerekkel, és úgy véli, 
hogy a hozzáadott érték megteremtése érdekében a tanúsításnak ártámogatást kell 
nyújtania az erdészek számára az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásáért;

20. kiemeli, hogy ahhoz, hogy az erdőkben rejlő potenciált teljes mértékben ki lehessen 
aknázni az éghajlatváltozással és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos célok 
eléréséhez, további kutatásra és fejlesztésre van szükség a fosszilis alapú termékek 
bioalapú alternatíváinak területén, és ezeket ösztönözni kell; hangsúlyozza, hogy a 
kiszámítható szabályozási környezet a beruházások vonzásának előfeltétele;

21. úgy véli, hogy a környezeti és gazdasági erdészeti szolgáltatások összehangolt 
nyújtásának javítása érdekében jobban egymáshoz kell igazítani a vonatkozó uniós 
keretprogramokat;

22. hangsúlyozza, hogy a stratégia végrehajtása során lehetővé kell tenni a kisméretű erdők 
tulajdonosai számára, hogy az erdők több funkciója tekintetében is eredményeket 
érhessenek el, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a támogatási programok, az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokért járó kifizetések rendszere és a kutatásfinanszírozás 
vonzóvá és könnyen hozzáférhetővé tételére;

23. hangsúlyozza az erdészeti ágazat fontosságát, mivel az munkahelyeket biztosít a vidéki 
közösségekben, és aggodalommal állapítja meg, hogy az ágazatban folyamatos csökken 
a foglalkoztatás, és magas a balesetek száma; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy kövessék nyomon a stratégia keretében a foglalkoztatással és a munkabiztonsággal 
kapcsolatban hozott intézkedések hatásait, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
ilyen típusú foglalkoztatást vonzóvá tegyék, intézkedéseket hozzanak a munka 
biztonságának növelésére és a munkavállalók megfelelő képzésére;

Nyomon követés, jelentéstétel és adatgyűjtés
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24. hangsúlyozza az európai erdőkre vonatkozó pontos, integrált és naprakész adatok 
fontosságát, és tudomásul veszi az erdőkkel kapcsolatos megfigyelésre, jelentéstételre 
és adatgyűjtésre vonatkozó keretre irányuló jogalkotási javaslattal kapcsolatos 
kezdeményezést; hangsúlyozza, hogy az adatok széles körű rendelkezésre állása, jó 
minősége és átláthatósága előfeltétele annak, hogy el lehessen érni a stratégia céljait, és 
úgy véli, hogy a hozzáadott érték akkor biztosítható, ha a tagállamokban rendelkezésre 
álló szakértelem és tapasztalatok legjobb felhasználása érdekében a keret – alulról 
felfelé építkező megközelítés révén – a meglévő mechanizmusokra és folyamatokra 
épül;

25. úgy véli, hogy a jó minőségű adatok rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a 
távérzékelési technológiákat össze kell kapcsolni a földi megfigyelés során szerzett 
adatokkal, és azokat a helyi szakértőkkel szoros együttműködésben kell értelmezni;

26. tudomásul veszi azt az elképzelést, hogy az erdőkkel kapcsolatos megfigyelésre, 
jelentéstételre és adatgyűjtésre vonatkozó kereten belül az erdőkre vonatkozó stratégiai 
terveket vezessenek be; megjegyzi továbbá, hogy több tagállamban már kidolgoztak az 
erdőkre vonatkozó nemzeti stratégiát;

Irányítás és végrehajtás

27. úgy véli, hogy mivel az erdők multifunkcionális módon járulnak hozzá egyes magas 
szintű uniós célokhoz, valamint mivel a közigazgatás különböző szintjei és az érdekelt 
felek különböző csoportjai érintettek, a stratégia végrehajtásának sarokkövét a nemzeti 
és regionális szakértőkkel, érdekelt felekkel, erdőgazdálkodókkal, tudományos 
szakemberekkel és a civil társadalommal való szoros együttműködésnek és a bevált 
gyakorlatok ezek közötti cseréjének kell képeznie; hangsúlyozza, hogy az irányítás 
során figyelembe kell venni az Unió és a tagállamok nemzetközi folyamatokban való 
részvételét;

28. kiemeli az Erdészeti Állandó Bizottság jelentőségét, amely fórumot biztosít az erdészeti 
ágazatot érintő uniós politikák megvitatására; úgy véli, hogy a szakpolitikák 
összehangolása érdekében a Bizottságnak fokoznia kell az Erdészeti Állandó Bizottság 
és más szakértői csoportok közötti párbeszédet;

29. megjegyzi, hogy az erdőket és az erdészeti ágazatot érintő szakpolitikák és jogszabályok 
között jelentős átfedés van, és hangsúlyozza azok összehangolásának fontosságát;

30. aggodalmát fejezi ki az illegális fakitermelésről szóló jelentések miatt, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok hatékony végrehajtására irányuló erőfeszítéseiket;

°

° °

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Unió rendkívül sokszínű erdői, amelyek számos környezeti, gazdasági és társadalmi előnyt 
nyújtanak a társadalom számára, mindig is összetett elvárásoknak, szakpolitikáknak és 
jogszabályoknak voltak kitéve. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az 
éghajlatváltozás hatalmas és közvetlen nyomást gyakorol az európai erdőkre. Emellett 
fokozatosan egyre nagyobb figyelmet kap a biológiai sokféleség védelmének fontossága, 
valamint az erdei ökoszisztémák ebben játszott központi szerepe. Az erdészeti ágazat és az 
erdőalapú iparágak – különösen a vidéki térségekben – továbbra is a foglalkoztatás és a jólét 
egyik alappillérét képezik. A Bizottság 2019-ben előterjesztette az európai zöld 
megállapodást, amely paradigmaváltást jelent az Unió gazdaságpolitikájában, és a zöld 
növekedést és a zöld munkahelyeket helyezi a jövőbeli döntéshozatal középpontjába. Az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai – különösen az ENSZ fenntartható fejődési céljai és a 
Párizsi Megállapodás – az erdőkre vonatkozó uniós szakpolitikai környezet változásának 
további kiemelkedő példái.

Ez az egyre összetettebb szakpolitikai környezet új kihívásokat, de új lehetőségeket is teremt. 
A körforgásos gazdaság és a klímasemleges társadalom 2050-ig történő megvalósítására 
irányuló célokhoz szén-dioxid-semleges és megújuló erőforrások megbízható kínálatára van 
szükség. Az erdészeti ágazat kulcsfontosságú szereplő e magas szintű uniós és nemzetközi 
célok elérésében. Ezzel összefüggésben valamennyi szereplő érdeklődéssel várja az új uniós 
erdőgazdálkodási stratégiát.

E stratégiával a Bizottság arra törekszik, hogy megerősítse a zöld megállapodással és a 
biodiverzitási stratégiával való kapcsolatot, és megfeleljen az ágazat előtt álló jelenlegi és 
jövőbeli kihívásoknak. Ehhez különösen szoros és megbízható együttműködésre és 
párbeszédre van szükség a Bizottság, a tagállamok és a regionális hatóságok, az 
erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók, a tudományos szakemberek és a civil társadalom 
között.

A többfunkciós erdők koncepciója az európai erdőgazdálkodás központi eleme. A kifejezés 
arra utal, hogy az erdők egyidejűleg különböző köz- és magánérdekű javakat és 
szolgáltatásokat képesek nyújtani. Ezek közé tartozik a biológiai sokféleség, a tiszta levegő és 
víz biztosítása, a szén megkötésén és tárolásán keresztül az éghajlattal kapcsolatos 
szolgáltatások nyújtása, az árvizek, a talajerózió, a sziklaomlások és lavinák elleni védelem, a 
faanyag és a nem fából készült termékek biztosítása, valamint a szabadidős és kulturális 
funkciók ellátása.

E megközelítéshez egészséges és reziliens erdőkre van szükség, és aktív, fenntartható 
erdőgazdálkodást igényel, amely biztosítja valamennyi ökoszisztéma-szolgáltatás – például a 
biológiai sokféleség és az éghajlat védelme – megbízható, kiegyensúlyozott és hosszú távú 
biztosítását. A fenntartható erdőgazdálkodás célja a szinergiák maximalizálása és a 
kompromisszumok minimalizálása, bizonyítékokon alapuló információk segítségével. Az 
egészség és az ellenálló képesség fenntartása és javítása – többek között az újraerdősítés és az 
erdőtelepítés és -helyreállítás révén – irányítást igényel. Meg kell említeni, hogy ez – a 
biológiai sokféleség védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében – magában 
foglalja a védelmet és szükség esetén a szigorú védelmet is, különösen az őshonos erdők és a 
természetes erdők esetében.
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A helyreállítási és védelmi erőfeszítéseknek kezelniük kell az ökoszisztémák egészségére 
nehezedő különböző fő terheléseket. A mutatók egyértelműen arra utalnak, hogy az 
éghajlatváltozás okozta terhelések nagy szerepet játszanak az erdőkben. Figyelembe kell 
venni az emberi tevékenység által az erdőkön belül és kívül gyakorolt terhelést. Minden 
terhelés növelheti az erdők kártevőkkel és betegségekkel szembeni sebezhetőségét, ami 
hatékony beavatkozást tesz szükségessé az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását fenyegető 
veszélyek mérséklése érdekében, például szénmegkötés révén. 

Az Északi-sarkvidék északi részétől a Földközi-tenger déli részéig húzódó erdők sokfélesége 
és az éghajlati övezetek eltolódása miatt a gazdálkodásra, a védelemre és a helyreállításra nem 
lehet univerzális megoldást találni. Egyes esetekben a természetes regeneráció megfelelő 
irányítási megközelítés lehet. Más esetekben a faültetés és az aktívabb gazdálkodás 
kedvezőbb eredményekhez vezethet az ökoszisztéma egészsége és ellenálló képessége 
szempontjából, ideértve a biológiai sokféleséget és az éghajlatváltozás mérséklésének 
lehetőségét is. Ide tartozhatnak az olyan gyakorlatok, mint a jobban adaptált fajok bevezetése, 
az erdők vízkörforgáshoz való hozzájárulásának megerősítése, a kártevők megfékezésére 
szolgáló egészségügyi fakitermelés, az erdőtüzek megelőzése és a védelmi funkciók 
fenntartása. Ez a megközelítés azt tükrözi, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást dinamikusan 
kell értelmezni, vagyis hozzá kell igazítani a változó kihívásokhoz, a kutatási fejleményekhez 
és a helyi bevált gyakorlatokhoz. A fenntartható erdőgazdálkodás e megközelítése több 
célkitűzés elérésére irányul azáltal, hogy szinergiákat hoz létre az erdők sokrétű funkciói 
között.

Összességében elmondható, hogy ez az európai megközelítés a világ egyik legfenntarthatóbb 
erdészeti ágazatát alakítja ki, és biztosítja az Unió fő céljainak eléréséhez kulcsfontosságú 
erőforrások megbízható rendelkezésre állását. El kell ismerni, hogy ez az eredmény 
nagymértékben függ az erdőtulajdonosoknak és az erdőalapú értéklánc szereplőinek az eddigi 
hozzájárulásától, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos generációs 
tudásuktól és szakértelmüktől.

A körforgásos gazdasághoz és a klímasemlegességhez való optimális hozzájárulás elérése 
érdekében szoros kapcsolatra van szükség a stratégia és a biogazdasági cselekvési terv között. 
Különösen a klímasemlegesség tekintetében a stratégia nem támaszkodhat kizárólag az erdők 
szénmegkötési és -tárolási funkciójára. A fosszilis alapú anyagok és üzemanyagok helyébe 
lépő bioalapú anyagokkal és üzemanyagokkal kapcsolatos innováció érdekében az ágazatnak 
versenyképes környezetre és erős ösztönzőkre van szüksége. A magas beruházási 
volumeneket és az olykor több mint 10 évig tartó, hosszú fejlesztési ciklusokat is figyelembe 
kell venni. A vállalkozói tevékenységet tápláló, kiszámítható szabályozási környezet 
kulcsfontosságú eszköz.

Az erdők valamennyi környezeti, gazdasági és társadalmi funkciójának szinergikus biztosítása 
érdekében további kutatásokra van szükség, és a vonatkozó uniós programokat jobban össze 
kell hangolni.

Az erdőtulajdonosok és -gazdálkodók mind a termelési, mind a védelmi célok elérésének 
alappillérei, beleértve a helyreállítást, az újraerdősítést és az erdőtelepítést. Az évtizedes 
ciklusokra tagozódó erdőgazdálkodási tervezéssel valódi érdekük fűződik az erdészeti 
erőforrások megőrzéséhez. Munkájuk azonban a megfelelő jövedelemtől függ, amely jelenleg 
szinte kizárólag a fakitermeléstől függ. Szélesebb körű megközelítésre lesz szükség ahhoz, 
hogy az erdőtulajdonosok és -gazdálkodók teljesíteni tudják a különböző elvárásokat. Ehhez 
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az szükséges, hogy az egyéb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásáért cserébe tisztességes 
bevételi források álljanak rendelkezésre. Bár a közpénzek rendelkezésre állnak, többek között 
európai szinten az EMVA-n keresztül, az ágazat elsősorban piaci alapon működik, és mélyen 
átitatja az egyéni felelősség és a vállalkozói gondolkodás. Ezért el kell kerülni a 
támogatásoktól való függőség növekedését. Az ökoszisztéma-szolgáltatásokért járó 
kifizetések piaci alapú rendszere ígéretes megközelítés, amelyet prioritásként kell kezelni. 

Emellett az erdészetben való munkavállalásnak vonzónak kell lennie. E tekintetben központi 
szerepet játszik a folyamatos, magas színvonalú (szakmai) képzés. Figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a gazdálkodási gyakorlatokra vonatkozó követelmények változása milyen hatást 
gyakorol a munkakörnyezet vonzerejére, igényeire és biztonságára. Azt sem értékelték 
kellőképpen, hogy a különböző ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlyának a 
környezetvédelmi célkitűzések felé történő elmozdulása milyen hatásokkal járhat a 
foglalkoztatásra.

Az Unióban az erdők tulajdonosi szerkezete sokféle. Léteznek állami és magántulajdonban 
lévő erdők egyaránt, de az erdők 60%-a körülbelül 16 millió erdőtulajdonos 
magántulajdonában van. Európában a tulajdonosok többsége kevesebb mint 10 hektárral 
rendelkezik1. Az egyes tagállamokból származó adatok megerősítik, hogy az Unióban 
kritikusan nagy a kisméretű erdőt birtokló erdőtulajdonosok aránya2. Ezért elengedhetetlen 
annak biztosítása, hogy a követelmények teljesíthetők legyenek, és ne jelentsenek 
aránytalanul nagy terhet, valamint hogy a kisméretű erdők tulajdonosai hozzáférjenek az 
alkalmazandó és a helyi körülményekhez igazított irányítási eszközökhöz és tanácsadási 
szolgáltatásokhoz. Ezenkívül az ökoszisztéma-szolgáltatásokért járó kifizetések rendszerének 
és más programoknak is elérhetőnek és hasznosnak kell lenniük számukra.

A fenntartható erdőgazdálkodás Európában hosszú múltra tekint vissza, és széles körű 
tapasztalatokra és szakértelemre épül. Figyelembe véve az erdők sokféleségét, a közös uniós 
erdőgazdálkodási stratégiának erre a múltra kell épülnie, hogy kibontakoztassa a jövőnkben 
rejlő lehetőségeket. Ehhez az összes érintett közigazgatási szintet és érdekelt felet bevonó, 
alulról építkező megközelítésre van szükség, amely annak biztosítása érdekében, hogy a 
közös elvek konkrét helyi körülmények között is alkalmazhatók legyenek, Unió-szerte teljes 
mértékben kihasználja az erdőgazdálkodók generációs tudását.

Az új stratégia a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos nemzetközi együttműködésre is 
épül. 46 európai állam, köztük valamennyi tagállam és a Bizottság is a Forest Europe 
folyamat részes fele, amely folyamatosan fejleszti a fenntartható erdőgazdálkodás közös 
koncepcióját, és egyben az erdőkkel kapcsolatos adatok gyűjtésének központi eszköze is. 
Nemzetközi szinten az Unió és a tagállamok hozzájárulnak a FAO által kidolgozott 
fogalommeghatározásokhoz és az általa végzett adatgyűjtéshez.

                                               
1 A Forest Europe „State of Europe’s Forests 2020” (Az európai erdők helyzete 2020-ban) című, 2020. évi 
jelentése.
2 Németország: az erdőtulajdonosok 50%-a kevesebb mint 20 hektárt birtokol 
(https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297
B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3); Franciaország: az erdőtulajdonosok 
körülbelül kétharmada kevesebb mint 1 hektárt birtokol (https://franceboisforet.fr/wp-
content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf); Finnország: az 
erdőtulajdonosok körülbelül 45%-a kevesebb mint 10 hektárt birtokol (https://www.luke.fi/en/natural-
resources/forest/forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/); Lettország: az erdőtulajdonosok 50%-a 
kevesebb mint 5 hektárt birtokol 
(https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats_Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf).
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A stratégia több céljának sikeres elérése érdekében figyelembe kell venni és alkalmazni kell 
az alulról felfelé építkező megközelítést mint alapelvet, valamint az együttműködés meglévő 
csatornáit. Ez különösen fontos három cél tekintetében. 

· A fogalommeghatározások és a fenntartható erdőgazdálkodás koncepciójának alaposabb 
kidolgozása, valamint a mutatók, küszöbértékek és tartományok meghatározása során a 
Forest Europe folyamatra kell támaszkodni, és összhangot kell teremteni a FAO szintjén 
végzett munkával.

· A közös európai nyomonkövetési, jelentéstételi és adatgyűjtési keretnek 
összeegyeztethetőnek kell lennie a meglévő jelentéstételi kötelezettségvállalásokkal, és 
törekednie kell az azokkal való szinergiák megteremtésére, el kell kerülnie a munka 
megkettőzését és a további adminisztratív terheket és költségeket. Ennek érdekében a 
meglévő eszközökre, például a nemzeti erdőnyilvántartásokra, az Európai Erdészeti 
Információs Rendszerre (FISE) és az ENFIN hálózatra is építenie kell.

· A sajátos regionális és helyi adottságok, kihívások és lehetőségek figyelembevétele 
érdekében az irányítási keretnek biztosítania kell valamennyi érintett közigazgatási szint 
és érdekelt fél – köztük az erdőtulajdonosok és -gazdálkodók, a tudományos 
szakemberek és a civil társadalom – széles körű bevonását. Ennek során a párbeszéd 
előmozdítására és a bevált gyakorlatok cseréjére kell összpontosítani, a tagállamok 
erdészeti szakértelmére támaszkodva.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a stratégia arra törekszik, hogy az ökoszisztéma-
szolgáltatások közötti egyensúlyt a fatermelésről más szolgáltatásokra, például a biológiai 
sokféleséggel és az éghajlattal kapcsolatos funkciókra helyezze át. Ez rendszerszintű változást 
jelent. Ugyanakkor az erdőkre számos, egymást átfedő uniós jogszabály és politika 
vonatkozik, néha egymásnak ellentmondó célokkal és követelményekkel. Ezek közé tartozik 
mindenekelőtt a biogazdasági cselekvési terv és a zöld megállapodás zöld növekedésre és 
munkahelyteremtésre vonatkozó céljai, a biodiverzitási stratégia és a természetvédelmi 
jogszabályok, például az élőhelyvédelmi irányelv, az éghajlat-politika, beleértve az olyan 
jogszabályokat, mint a LULUCF-rendelet és a megújulóenergia-irányelv, valamint a 
mezőgazdasági politika és annak vidéki térségekre vonatkozó jövőképe.

Mind a rendszerszintű változás, mind az összetett politikai és jogalkotási környezet miatt 
szorosan nyomon kell követni és értékelni kell, hogy a stratégia keretébe tartozó egyes 
kezdeményezések és az egyéb vonatkozó uniós politikák együttesen milyen kumulatív 
hatással vannak az egyes erdészeti szolgáltatások nyújtására, valamint az erdészeti ágazat és 
az erdőalapú iparágak versenyképességére, a vidékfejlesztésre és a foglalkoztatásra.

Összefoglalásképpen meg kell jegyezni, hogy az európai erdők létfontosságú szerepet 
játszanak az egészséges környezethez való hozzájárulás révén, miközben számos faj számára 
élőhelyet kínálnak, támogatják a gazdag biológiai sokféleséget, valamint az emberi 
gazdaságot, a szabadidős tevékenységeket és a kultúrát. Jelentőségüket nem lehet túlbecsülni, 
és ez az új stratégia egyrészt szilárd kiindulópontot, másrészt építőelemeket kínál az ágazat 
valamennyi szereplője számára minden szinten, hogy ezeket igénybe véve és egymással 
együttműködve biztosítsák a reziliens európai erdők jövőjét, hogy azok be tudják tölteni 
sokféle funkciójukat, és meg tudjanak felelni az előttük álló kihívásoknak.
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