
 
Fenntartható gazdálkodás: a Parlament szerepe az
erdőirtás elleni küzdelemben
 
Az erdők védelme és a fenntartható erőgazdálkodás kialakítása kulcsfontosságú része az
éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. Összefoglaltuk, mit javasol az EP.
 

A Parlament régóta szorgalmazza a fenntartható erdőgazdálkodás EU-n belüli előmozdítását és
az világ erdőinek védelmét.
 
 
2022 szeptemberében a Parlament kifejtette álláspontját a Bizottság erdőirtás megfékezésére
irányuló jogalkotási javaslatáról. A képviselők ambiciózusabb jogszabályokat szeretnének,
amely a helyieket és más országok kistermelőit is segíti abban, hogy megfeleljenek az új uniós
normáknak.
 
 
Az EP reagált a Bizottság által 2021 júliusában előterjesztett, 2030-ig szóló új erdőstratégiájára
is. Ez a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdőirtás csökkentését összekapcsolja a zöld
megállapodás, a „termelőtől a asztalig” stratégia és a biodiverzitási stratégia céljainak
megvalósításával. A stratégia célja az uniós erdők mennyiségének és minőségének növelése,
valamint szén-dioxid-elnyelő szerepük hangsúlyozása.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0212_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40140/a-globalis-erdoirtas-megfekezese-uj-szabalyok-vallalatoknak
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-729953_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200519STO79425/mit-tesz-az-eu-a-fenntarthato-elelmiszerellatas-erdekeben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200519STO79422/a-biologiai-sokfeleseg-megovasa-az-eu-ban-video


Miért fontosak az erdők? 
 
Az EU területének 43%-át erdők borítják, szerepük kulcsfontosságú a társadalom, gazdaság és
környezet szempontjából. Hozzájárulnak a talaj védelméhez, számos faj élőhelyéül szolgálnak,
és szabályozzák a helyi éghajlatot, így hozzájárulnak az EU céljához, amely szerint 2050-re
szeretné elérni a klímasemlegességet. Emellett a globális éghajlatot is szabályozzák, hiszen a
szén-dioxid elraktározásával segítik a klímaváltozás elleni harcot.
 
 
 
Az erdőirtás fő okai 
 
Riasztó ütemben zajlik az erdőirtás az egész világon, ami üvegházhatású gázok
felszabadulásához és a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet. Becslések szerint az 1960-
as évek óta világszerte a trópusi erdők több mint fele elpusztult.
 
 
Az illegális fakitermelés a probléma egyik fő oka, amely az uniós jogszabályok, például az
Erdőgazdálkodással kapcsolatos jogérvényesítés, irányítás és kereskedelem (FLEGT) ellenére
még mindig rengeteg gondot okoz az EU-ban és az egész világon.
 
 
Az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése komolyabb aszályokat, nagyobb
áradásokat és tűzeseteket okoz, amelyek az erdők további pusztulásához vezetnek. A 2019-es
amazóniai erdőtüzek kiterjedtsége rámutatott, hogy nemzetközi összefogásra van szükség ezen
a területen.
 
 
Tudjon meg többet az erdőírtás okairól.
 
 
 
Mi lehet a megoldás? 
 
A fenntartható erdőgazdálkodás biztosíthatja a helyi közösségek megélhetését és
jövedelmének növekedését, valamint teheti lehetővé a fenntartható biogazdaságok fejlődését.
Az erdők egy olyan gazdasági ágazatot képviselnek, amely világszerte 10–16 millió fenntartható
munkahely megteremtésére ad lehetőséget.
 
 
A műholdak használata a természeti katasztrófák, például az aszály és a tűzvészek korai
előrejelzésével segítheti a kockázatok csökkentését és a kiterjedésük mérséklését.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20190926STO62270
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170711STO79506
http://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20221019STO44561/erdoirtas-okai-es-az-eu-ellene-tett-lepesei


Mit tesz az EU az erdők védelméért? 
 
Az EU-ban az erdők több mint 60%-a már fenntarthatóan működik. Az erdészeti ágazat
közvetlenül 500 ezer embert, közvetve pedig 2,6 milliót foglalkoztat, vagy támogat.
 
 
A Parlament többször hangsúlyozta, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítheti az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, miközben támogat egy kulcsfontosságú gazdasági szektort,
ezért további forrásokat kell szánni erre a területre a közös agrárpolitikából (KAP).
 
A képviselők hangsúlyozzák az erdők szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és
annak fontosságát, hogy elnyelik a szén-dioxidot. A Parlament azt is kiemelte, hogy növelni kell
a fosszilis tüzelőanyagokat érintő, és a fosszilis tüzelőanyagok anyagainak helyettesítésére
irányuló kutatások finanszírozását. Az erdőgazdálkodás alapvető fontosságú a körkörös
gazdaság megvalósítása szempontjából.
 
A Parlament határozottabb intézkedéseket szeretne az illegális fakitermelés ellen, és azt, hogy
a korábbi erdőterületeken telepített vagy termesztett árucikkeket kivegyék az uniós ellátási
láncokból.
 
 
A képviselők emellett az uniós műholdak (Copernicus és Galileo) felhasználását is javasolják az
erdőirtás és az erdőtüzek nyomon követésére harmadik országokban. A kutatás és az innováció
megfelelő finanszírozását is szorgalmazzák azért, hogy az erdők ellenállóbbak legyenek az
éghajlattal szemben.
 
 
Ez a cikk 2020-ban jelent meg, majd frissítettük az EU erdőirtás elleni küzdelem legújabb
fejleményeivel.
 
További információ
Az EU új erdőstratégiája 2030-ra (EP-tanulmány, 2022., angolul)
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_emp_lfs/default/table?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698936

