Nyilvános konzultáció az új uniós
erdőgazdálkodási stratégiáról
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Bevezetés
Az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. decemberi bizottsági közlemény ambiciózus jövőképet vázolt
fel arra vonatkozóan, hogy az EU 2050-re fenntartható, klímasemleges gazdasággá válik. Bejelentette
továbbá, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiára építve a Bizottság új uniós
erdőgazdálkodási stratégiát dolgoz ki, amely a teljes erdőciklusra kiterjed, és előmozdítja az erdők által
nyújtott számos szolgáltatást. A stratégia fő célkitűzései a következők: a hatékony erdőtelepítés, valamint
az erdők megőrzése és helyreállítása az EU-ban, a szén-dioxid elnyelésének növelése, az erdőtüzek és
egyéb kockázatok előfordulásának és mértékének csökkentése, valamint a biogazdaság olyan módon
történő előmozdítása, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az ökológiai elveket és elősegíti a biológiai
sokféleséget.
Az uniós erdőgazdálkodási stratégia lehetővé teszi az erdészeti ágazat számára, hogy hozzájáruljon a
Bizottság azon új prioritásához, hogy az európai zöld megállapodás révén új növekedési modellt alakítson
ki, ideértve a vidéki területek támogatását is. Számos uniós politika kapcsolódik az erdőkhöz, ezért a
következetes megközelítés biztosítása érdekében átfogó stratégiára van szükség.
A stratégia abban is segíteni fogja az EU-t, hogy teljesítse nemzetközi kötelezettségvállalásait, és
megalapozza az erdőkkel kapcsolatos egyértelmű,, következetes és holisztikus megközelítést , lehetővé
téve az EU nemzetközi vezető szerepének megerősítését (az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
fenntartható fejlesztési menetrendje, a Párizsi Megállapodás, a Biológiai Sokféleség Egyezmény és az
elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezmény összefüggésében). A világ erdőinek védelmére és
helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozásáról szóló 2019. évi közlemény létrehozta az EU globális
fellépésének keretét; ennek megfelelően és következetesen tükröződnie kell a nemzeti szakpolitikák
kialakításában.
E nyilvános konzultáció révén arra kérjük a polgárokat és a szervezeteket, hogy járuljanak hozzá az
új uniós erdőgazdálkodási stratégia előkészítéséhez, és osszák meg véleményüket a lehetséges
célkitűzésekről és intézkedésekről.
A konzultáció során arra kérjük az érdekelt feleket, hogy fejtsék ki véleményüket az erdőinkkel kapcsolatos
kihívásokról és lehetőségekről, különös tekintettel az éghajlatra, a biológiai sokféleségre, a vidéki
területekre és a társadalmi-gazdasági jólétre, a katasztrófakockázat-kezelésre, az uniós támogatási
eszközökre, az erdőalapú iparra, az EU globális vezető szerepére és azon célkitűzésére, hogy 2030-ig
3 milliárd fát ültessen.
A konzultáció az EU területére összpontosít, és ezáltal kiegészíti az EU erdőinek jelenlegi szerepéről és
előnyeiről szóló Eurobarométer felmérés eredményeit, valamint „A világ erdőinek védelmére és
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helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozásáról” című közleményben meghatározott tevékenységeket.
Ezzel párhuzamosan további nyilvános konzultációkra is sor kerül, „Földhasználat, a földhasználat
megváltoztatása és az erdőgazdálkodás - az uniós szabályok felülvizsgálata” címmel és az új uniós
talajvédelmi stratégiáról.

Útmutató a kérdőívhez
Ez a konzultáció az Ön profiljával kapcsolatos néhány bevezető kérdést, majd egy két részből álló
kérdőívet tartalmaz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy választhatja csak az első rész kitöltését, és nem
köteles a kérdőív valamennyi kérdésére válaszolni.
A kérdőív első részében az új erdőgazdálkodási stratégia és az európai erdők iránt érdeklődő polgárok és
szervezetek véleményét és információit gyűjtjük össze.
A második rész szintén valamennyi polgárra és szervezetre vonatkozik, de területenként részletesebb
kérdéseket tartalmaz. Ez a rész teljesen opcionális, és Ön dönthet úgy, hogy egyáltalán nem tölti ki, vagy
csak a kiválasztott szakaszokra válaszol.
A kérdőív végén arra kérjük, hogy tegyen további észrevételeket, nyújtson be további dokumentumokat és
állásfoglalásokat, fejtse ki azokat a fontos témákat, amelyekre a kérdések nem tértek ki, valamint adjon
általános visszajelzést magára a felmérésre vonatkozóan.

A válaszadó adatai
*A

következő nyelven töltöm ki a kérdőívet:
angol
bolgár
cseh
dán
észt
finn
francia
görög
holland
horvát
ír
lengyel
lett
litván
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magyar
máltai
német
olasz
portugál
román
spanyol
svéd
szlovák
szlovén
*A

kérdőívet a következő minőségemben töltöm ki:
Tudományos intézmény/kutatóintézet képviseletében
Vállalkozói szövetség képviseletében
Vállalat/üzleti szervezet képviseletében
Fogyasztói szervezet képviseletében
Uniós polgárként
Környezetvédelmi szervezet képviseletében
Harmadik ország állampolgáraként
Nem kormányzati szervezet (NGO) képviseletében
Közigazgatási szerv képviseletében
Szakszervezet képviseletében
Egyéb

* Keresztnév

* Vezetéknév

* E-mail-cím

(nem kerül közzétételre)

* Tevékenységi

kör

Nemzetközi
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Helyi
Nemzeti
Regionális
* Kormányzati

szint

Önkormányzat
Helyi ügynökség
* Kormányzati

szint

Parlament
Hatóság
Ügynökség
* Szervezet

neve

legfeljebb 255 karakter

* Szervezet

mérete

Mikrovállalkozás (1-9 alkalmazott)
Kisvállalkozás (10-49 alkalmazott)
Középvállalkozás (50-249 alkalmazott)
Nagyvállalat (legalább 250 alkalmazott)
Az átláthatósági nyilvántartásban kapott azonosító szám:
legfeljebb 255 karakter
Ellenőrizze, hogy szervezete szerepel-e az átláthatósági nyilvántartásban. Ez az uniós döntéshozatalt befolyásolni
kívánó szervezetek adatbázisa, amelybe önkéntes alapon lehet regisztrálni.

* Származási

ország

Kérjük, adja meg származási országát, vagy azt az országot, ahol szervezetének székhelye található.

Afganisztán

Elefántcsontpart

Kongói

Puerto Rico

Demokratikus
Köztársaság
Åland-szigetek

Eritrea

Koszovó

Réunion

Albánia

Északi-Mariana-

Közép-afrikai

Románia

szigetek

Köztársaság
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Algéria

Észak-Korea

Kuba

Ruanda

Amerikai

Észak-

Kuvait

Saint-

Szamoa

Macedónia

Amerikai Virgin-

Észtország

Barthélemy
Laosz

szigetek

Saint Kitts és
Nevis

Andorra

Etiópia

Lengyelország

Saint Lucia

Angola

Falkland-

Lesotho

Saint-Martin

Lettország

Saint-Pierre

szigetek
Anguilla

Feröer szigetek

és Miquelon
Antarktisz

Fidzsi

Libanon

Saint Vincent
és Grenadineszigetek

Antigua és

Finnország

Libéria

Barbuda
Argentína

Salamonszigetek

Francia Déli és

Líbia

Salvador

Antarktiszi
Területek
Aruba

Francia Guyana

Liechtenstein

San Marino

Ausztrália

Franciaország

Litvánia

São Tomé és
Príncipe

Ausztria

Francia

Luxemburg

Polinézia
Az Amerikai

Seychelleszigetek

Fülöp-szigetek

Madagaszkár

Sierra Leone

Azerbajdzsán

Gabon

Magyarország

Sint Maarten

Bahama-

Gambia

Makaó

Spanyolország

Bahrein

Ghána

Malajzia

Srí Lanka

Banglades

Gibraltár

Malawi

Suriname

Barbados

Görögország

Maldív-szigetek

Svájc

Belarusz

Grenada

Mali

Svalbard és

Egyesült
Államok Külső
Szigetei

szigetek

Jan Mayen
Belgium

Grönland

Málta

Svédország
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Belize

Grúzia

Man-sziget

Szamoa

Benin

Guadeloupe

Marokkó

Szaúd-Arábia

Bermuda

Guam

Marshall-

Szenegál

szigetek
Bhután

Guatemala

Martinique

Szent Ilona,
Ascension és
Tristan da
Cunha

Bissau-Guinea

Guernsey

Mauritánia

Szerbia

Bolívia

Guinea

Mauritius

Szingapúr

Bonaire, Saint

Guyana

Mayotte

Szíria

Haiti

Mexikó

Szlovákia

Heard-sziget és

Mianmar/Burma

Szlovénia

Eustatius és
Saba
BoszniaHercegovina
Botswana

McDonaldszigetek
Bouvet-sziget

Hollandia

Mikronézia

Szomália

Brazília

Honduras

Moldova

Szudán

Brit Indiai-

Hongkong

Monaco

Szváziföld

Horvátország

Mongólia

Tádzsikisztán

Brunei

India

Montenegró

Tajvan

Bulgária

Indonézia

Montserrat

Tanzánia

Burkina Faso

Irak

Mozambik

Thaiföld

Burundi

Irán

Namíbia

Togo

Chile

Írország

Nauru

Tokelau-

óceáni Terület
Brit Virginszigetek

szigetek
Ciprus

Izland

Németország

Tonga

Clipperton

Izrael

Nepál

Törökország

Comore-

Jamaica

Nicaragua

Trinidad és

szigetek
Cook-szigetek

Tobago
Japán

Niger

Tunézia
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Costa Rica

Jemen

Nigéria

Türkmenisztán

Csád

Jersey

Niue

Turks- és
Caicosszigetek

Cseh

Jordánia

Norfolk-sziget

Tuvalu

Kajmán-

Norvégia

Uganda

Nyugat-

Új-Kaledónia

Köztársaság
Curaçao

szigetek
Dánia

Kambodzsa

Szahara
Dél-Afrika

Kamerun

Olaszország

Új-Zéland

Déli-Georgia és

Kanada

Omán

Ukrajna

Karácsony-

Örményország

Uruguay

Déli-Sandwichszigetek
Dél-Korea

sziget
Dél-Szudán

Katar

Oroszország

Üzbegisztán

Dominika

Kazahsztán

Pakisztán

Vanuatu

Dominikai

Kelet-Timor

Palau

Vatikánváros

Dzsibuti

Kenya

Palesztina

Venezuela

Ecuador

Kína

Panama

Vietnám

Egyenlítői-

Kirgizisztán

Pápua Új-

Wallis és

Guinea

Futuna

Kiribati

Paraguay

Zambia

Egyesült Arab

Kókusz

Peru

Zimbabwe

Emírségek

(Keeling)Pitcairn-

Zöld-foki-

szigetek

szigetek

Köztársaság

Guinea
Egyesült
Államok

szigetek
Egyesült

Kolumbia

Királyság
Egyiptom

Kongó

Portugália

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációhoz való hozzászólásokat. Hozzászólásának közzétételekor
Ön eldöntheti, hogy szeretné-e, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, vagy inkább névtelen
kíván maradni. Az átláthatóság érdekében a válaszadó típusát (például „vállalkozói szövetség”,
„fogyasztói szervezet”, „uniós polgár”), származási országát, a szervezet nevét és méretét,
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valamint átláthatósági nyilvántartási számát mindig közzétesszük. E-mail-címét soha nem fogjuk
nyilvánosságra hozni. Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb adatvédelmi lehetőséget. Az
alapértelmezett adatvédelmi lehetőségek azon alapulnak, hogy a válaszadók mely típusát választotta.
* Kérjük,

jelölje meg, hogy Ön mint magánszemély vagy szervezete mely ágazat(ok)

ban végez tevékenységet:
1 és 3 közötti válasz

mezőgazdaság és/vagy mezőgazdasági árucikkek
biológiai sokféleség és/vagy környezet
éghajlatváltozás
katasztrófakockázat-kezelés
energiaügy
faiskolák
erdőgazdálkodás
vadászat
erdőalapú iparágak
egyéb iparágak (pl. építőipar)
erdőtanúsítás
egészségügy
turizmus
informatika és digitalizáció
emberi és/vagy munkavállalói jogok
befektetés és pénzügyek
média és kommunikáció
városi/vagy egyéb területrendezés és -fejlesztés
egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések” rovatban fejtse ki)
Megjegyzések

Mi a kapcsolata az erdőkkel?
Erdőtulajdonos vagyok
Erdőgazdálkodó vagyok
Erdészeti kutató vagyok
Erdészeti befektető vagyok
Megélhetésem az erdőktől függ
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Erdőalapú iparágban dolgozom
Városi/városkörnyéki zöldterületekkel dolgozom, beleértve a fákat is
Rendszeresen ellátogatok erdőkbe (pl. egészségmegőrzés, jóllét,
természetmegfigyelés stb. céljából)
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések” rovatban fejtse ki)
Megjegyzések

*A

hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Kérjük, jelezze, hogy hozzájárul-e személyes
adatai nyilvánosságra hozatalához, vagy szeretne anonim maradni.

Névtelen közzététel
A konzultációban részt vevő válaszadó típusát, származási országát és
hozzászólását változtatás nélkül közzétesszük. Az Ön neve nem kerül
közzétételre. Kérjük, a konzultációra adott válaszaiban ne tüntessen fel
személyes adatokat.
Nyilvános közzététel
Az Ön nevét, a konzultációban részt vevő válaszadó típusát, származási
országát és hozzászólását közzétesszük.
*A

hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Kérjük, jelezze, hogy hozzájárul-e személyes
adatai nyilvánosságra hozatalához, vagy szeretne anonim maradni.

Névtelen közzététel
Csak a szervezet adatait tesszük közzé: a konzultációban részt vevő
válaszadó típusát, annak a szervezetnek a nevét, amelynek nevében
válaszol, valamint annak átláthatósági nyilvántartási számát, méretét,
származási országát és az Ön hozzászólását változtatás nélkül
közzétesszük. Az Ön neve nem kerül közzétételre. Kérjük, ha névtelen kíván
maradni, a konzultációra adott válaszaiban ne tüntessen fel személyes
adatokat.
Nyilvános közzététel
Közzétesszük a szervezet és a válaszadó adatait: a konzultációban részt
vevő válaszadó típusát, az általa képviselt szervezet nevét, valamint annak
átláthatósági nyilvántartási számát, méretét, származási országát és a
válaszadó hozzászólását tesszük közzé. Az Ön neve szintén közzétételre
kerül.
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Elfogadom a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

1. RÉSZ
Az Ön véleménye az új uniós erdőgazdálkodási stratégia lehetséges
célkitűzéseiről és intézkedéseiről
Az új uniós erdőgazdálkodási stratégiára vonatkozó ütemtervében a Bizottság számos konkrét lehetséges
célkitűzést és intézkedést határozott meg, amelyekre a stratégia kiterjedhet. E szakasz célja, hogy
mennyiségi visszajelzéseket gyűjtsön ezekről a célkitűzésekről és intézkedésekről annak érdekében, hogy
megismerjük a nyilvánosság preferenciáit és további javaslatait.
Kérjük, értékelje a következő célkitűzések és intézkedések relatív jelentőségét az új uniós
erdőgazdálkodási stratégia szempontjából:

A meglévő erdőink gondozása érdekében az új uniós erdőgazdálkodási
stratégiának…
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

* … javítania kell az erdővédelmet és helyreállítást az EU biodiverzitási és éghajlatpolitikai célkitűzéseinek teljesítése érdekében,
valamint mérsékelnie kell az erdőtakaró
csökkenését az EU összes fennmaradó
elsődleges és őshonos erdőjének szigorú
védelme mellett.
* … meg kell őriznie a szénkészleteket és
növelnie kell az EU szénelnyelőit az erdőkben,
azok talajában és a fakitermelésből származó
termékekben.
* … fokoznia kell a katasztrófakockázatot jelentő
események és a károk megelőzését,
biztosítania kell az erdők tűzvészek és egyéb
természeti veszélyek előfordulásával és
terjedésével szembeni ellenálló képességét,
valamint az erdők egészségét a változó
éghajlati feltételek és a környezetkárosodás
figyelembevételével.
* … támogatnia kell a károsodott területek és a
leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállítását,
figyelembe véve az előrejelzett éghajlati
viszonyokat.

10

* … biztosítania kell az összes uniós erdővel való
fenntartható gazdálkodást, maximalizálnia kell
az erdők sokrétű funkcióinak ellátását, és
növelnie kell termelési kapacitásukat.
* Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

A jövő erdeinek tervezéséhez az új uniós erdőgazdálkodási stratégiának elő kell
mozdítania…
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

* … az erdőtelepítést és a faültetést azáltal, hogy
a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási
stratégiában bejelentetteknek megfelelően
meghatározza legalább hárommilliárd fának az
EU-ban 2030-ig történő telepítésére vonatkozó
ütemtervet, teljes mértékben tiszteletben tartva
az ökológiai elveket, hozzájárulva a
klímasemlegességhez, a körforgásos
gazdasághoz és a biológiai sokféleséghez.
* … az erdők éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodását és ellenálló képessége
erősítését a jövőbeli kihívásoknak való
megfelelés érdekében, többek között a fák
genetikai sokféleségének fokozott megőrzésén
és felhasználásán keresztül.
* … az erdők sokféle funkcióját tükröző új
képzéseket, készségfejlesztést és
munkahelyeket.
* … a vidékfejlesztést, beleértve a helyi
vállalkozásokat és értékláncokat, az erdők
sokrétű funkcióinak kiaknázását.
* … az innovatív, alacsony környezeti hatással
járó, erdőalapú szolgáltatásokat és termékeket,
amelyek felváltják a karbonintenzív
megfelelőiket.
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* … egy határozott kutatási és innovációs
menetrendet az erdőkkel kapcsolatos
ismereteink javítása, valamint az erdők
összetétele, struktúrája, gazdálkodása és
felhasználása optimalizálása érdekében,
többek között a biogazdaság keretében.
* Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

A meglévő és új erdőkkel való gazdálkodás érdekében fontos, hogy az új uniós
erdőgazdálkodási stratégia…
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

* … az összes érintett felet bevonó, erős és
inkluzív irányítási kerettel rendelkezzen.
* … előmozdítsa a nemzeti erdészeti politikák és
az európai zöld megállapodás célkitűzései
közötti szorosabb koordinációt.
* … javítsa és harmonizálja az erdők nyomon
követését annak bizonyítása érdekében, hogy a
fenntartható erdőgazdálkodással kezelt erdők
hatékonyan hozzájárulnak az uniós
célkitűzésekhez, valamint javítsa az erdészeti
szolgáltatások kínálatának és keresletének
monitorozását
* … biztosítsa a finanszírozást, többek között a
kutatásokhoz az uniós és a nemzeti
költségvetések, valamint a magánforrások
felhasználásának fokozásával, valamint a
különböző finanszírozási eszközök (közös
agrárpolitika, Európai horizont, kohéziós
politikai alapok, LIFE program stb.) közötti
következetes megközelítés biztosításával.
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* … segítse elő az innovatív pénzügyi
ösztönzőket, beleértve az ökoszisztémaszolgáltatásokra vonatkozó kifizetéseket és az
eredményalapú rendszereket („carbon farming”)
azon erdőgazdálkodók számára, amelyek olyan
közjavakat biztosítanak, mint például a
szénmegkötés vagy a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos előnyök, többek között az erdők
védelme és helyreállítása révén.
* … javítsa az erdőkről és szerepükről zajló
kommunikációt és párbeszédet, figyelembe
véve a vidék és a városok közötti kapcsolódási
pontokat.
* … biztosítsa a nemzetközi
kötelezettségvállalásokkal való összhangot,
erősítse az EU nemzetközi vezető szerepét (a
2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrend, a Párizsi Megállapodás,
a Biológiai Sokféleség Egyezmény, az
elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló
egyezmény és a 2015-2030-as időszakra szóló
sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret
összefüggésében).
* Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

2. RÉSZ
Opcionális kérdések az erdőkkel kapcsolatos különböző szempontokról (nem
kötelező az összes kérdésre válaszolnia)

AZ EU ERDŐIT ÉRINTŐ VESZÉLYEK ÉS KIHÍVÁSOK
1. kérdés: Kérjük, értékelje az európai erdőket érintő alábbi veszélyeket és
kihívásokat!
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom
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A természeti katasztrófák és a szélsőséges
események jelenlegi szintje
(pl. erdőtüzek, aszályok, viharok)
Az erdőket az éghajlatváltozás miatt fenyegető,
várható kockázatok
pl. természeti katasztrófák és szélsőséges
események, valamint az olyan lassú hatások,
mint a bioklimatikus övezetek eltolódása, a
csapadékviszonyok változása, a talajerózió)
Fákat károsító kártevők és betegségek
A monospecifikus ültetvények és állományok
sebezhetősége
A biológiai sokféleség és a nagy
természetvédelmi értékkel rendelkező erdők
kiterjedésének csökkenése és az ökoszisztéma
pusztulása
Idegenhonos inváziós fajok
(idegenhonos inváziós faj: a természetes
elterjedési területén kívül betelepített olyan faj,
amely túlélhet, majd szaporodhat, és amelynek
betelepítéséről vagy elterjedéséről
megállapították, hogy veszélyezteti vagy
károsan befolyásolja a biológiai sokféleséget és
a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat)
Erdőpusztulás (azaz erdőirtás) és az erdők
szétaprózódása az infrastruktúra-fejlesztés, az
urbanizáció stb. miatt
A gazdálkodási tervezés hiánya, vagy annak
során az erdők által nyújtott egyes
szolgáltatások figyelmen kívül hagyása
Nem fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok
(pl. nagymértékű tarvágások, betakarítási
károk, talajtömörítés, növényvédő szerek
/gyomirtó szerek túlzott használata)
Illegális fakitermelés
Kiegyensúlyozatlan helyi vadpopulációk,
amelyek károsítják az erdőket
A vidéki területek elnéptelenedése és az erdők
/területek termelésből való kivonása, ami az
erdőgazdálkodás hiányához vagy
elégtelenségéhez vezet
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A képzett munkaerő hiánya és az erdőben
végzett munka vonzerejének viszonylagos
hiánya
(pl. kemény munka, alacsony jövedelem
/bevétel, korlátozott beruházási lehetőségek)
Az erdészeti erőforrások és az ökoszisztémaszolgáltatások iránti versengő igények
(pl. a fa és a faalapú termékek iránti növekvő
igények, a biológiai sokféleség védelme, a
szabadidős tevékenységek, a szénmegkötés és
katasztrófakockázat-csökkentés)
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

ERDŐK A VIDÉKI TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS
GAZDASÁGI JÓLÉTÉNEK SZOLGÁLATÁBAN
Sok ember megélhetése az erdőktől függ, és sok erdőtulajdonos/erdész, vidéki közösség és
mezőgazdasági termelő jövedelmének egy része az erdőkből származik.

2. kérdés: Ön szerint mit kellene tenni annak biztosítása érdekében, hogy az erdők
továbbra is megélhetést és jövedelmet biztosítsanak a vidéki közösségek számára?
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

Az erdők által a vidéki közösségek számára
kínált gazdasági és társadalmi lehetőségek
bővítése
Pénzügyi ösztönzők biztosítása az erdők
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához,
valamint az erdők ellenálló képességének és
szénmegkötésének megerősítéséhez
Pénzügyi ösztönzők biztosítása az erdők
biológiai sokféleségének védelméhez és az
erdők helyreállításához, pl. ökoszisztémaszolgáltatásokért nyújtott kifizetések
(pl. víztisztítás, árvizek és földcsuszamlások
elleni védelem, talajerózió-ellenőrzés, városok
hűtése)
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Az erdők katasztrófa utáni helyreállításához
nyújtott támogatás
A szakképzettséget igénylő munkahelyek és a
helyi lakosság jobb képzésének előmozdítása
A tanácsadási szolgáltatások és a bevált
gyakorlatok/ismeretek cseréjének, valamint az
egész életen át tartó tanulás támogatásának
fokozása
A fenntartható erdőgazdálkodást megvalósító
közösségek jutalmazása és a sikertörténetek
népszerűsítése (pl. logók, díjak stb. révén)
Az erdőkből származó faalapú és nem faalapú
nyersanyagok (pl. parafa) helyi és fenntartható
beszerzésének támogatása
A nem faalapú erdészeti termékek és
szolgáltatások révén történő jövedelemteremtés
lehetőségeinek bővítése
(pl. gombák, bogyós gyümölcsök, vadak, a
szabadidőre, egészségre, rekreációra,
oktatásra, spirituális jóllétre összpontosító
kulturális szolgáltatások)
Az innovatív és helyi erdészeti szövetkezetek,
kkv-k és iparágak támogatása (a faalapú és
nem faalapú, hozzáadott értéket képviselő
termékek és szolgáltatások piacra jutásának és
értékláncainak támogatása)
Az erdőtulajdonosok közötti együttműködés és
ismeretcsere előmozdítása és támogatása
Az erdőgazdálkodás és -használat
digitalizálásának támogatása (beleértve a
tervezést, a végrehajtást, a nyomon követést és
az értékelést)
A fenntartható erdőgazdálkodást,
katasztrófamegelőzést és -kezelést, valamint az
erdővédelmet támogató infrastruktúrákba való
beruházás, továbbá az erdők által a vidéki
területek számára kínált gazdasági és
társadalmi lehetőségek kiaknázása
Az erdőkkel kapcsolatos kérdésekről folytatott
párbeszéd ösztönzése a különböző érdekelt
felek között
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)
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Megjegyzések

ERDŐK AZ ÉGHAJLAT ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG
SZOLGÁLATÁBAN
Bár az EU erdői nagyon fontosak a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozás hatásainak
szénmegkötés révén történő mérséklése szempontjából, az éghajlatváltozás egyre nagyobb terhelésnek
teszi ki őket. Az erdőkkel fenntartható módon kell gazdálkodni, azokat mind minőségi, mind mennyiségi
szempontból javítani kell, és proaktív módon képessé kell tenni az előrejelzett éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljanak az EU éghajlat-politikai és
biodiverzitási célkitűzéseinek eléréséhez.

3. kérdés: Milyen konkrét fellépéseket és intézkedéseket kellene az uniós
erdőgazdálkodási stratégiának előmozdítania az erdők biológiai sokféleségének
növelése, az erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása és a szénmegkötés
megerősítése érdekében?
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

Az EU erdőterületének növelése erdőtelepítés
és újraerdősítés révén, figyelembe véve az
ökológiai és éghajlatváltozási szempontokat
Az egyes erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók
segítése az éghajlatváltozással kapcsolatos
kockázatok - többek között a pénzügyi
kockázatok - azonosításában és kezelésében
A károsodott és leromlott állapotú erdők
helyreállítása
A biológiai sokféleség megőrzése és
helyreállítása érdekében védett erdők
területének növelése
A védett erdőkkel való hatékonyabb
gazdálkodás a természetvédelmi célkitűzéseik
elérése érdekében
A változatos, különböző korú és vegyes fajú
erdők arányának növelése
Az erdők és fák genetikai sokféleségének
javítása
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Az őshonos fafajok és származási helyek és
/vagy a jövőbeli éghajlati viszonyoknak jobban
megfelelő fajok előnyben részesítése
Az erdőtalajok védelme és a talajromlás
megelőzése, különösen a szénben gazdag
talajokon
(pl. a géphasználat korlátozása a kitermelési
műveletek során, különböző csúszópályák
kialakítása, az erdőtakaró fenntartása az
erózióra hajlamos talajokon és vízlevezető
útvonalakon, a kitermelési maradványok
helyben tartása, az egész fák kitermelésének
elkerülése)
A biológiai sokféleséget elősegítő
erdőgazdálkodási gyakorlatok alkalmazásának
fokozása
(pl. a holtfa és az élőhelyül szolgáló fák
mennyiségének növelése, a növényvédő
szerek és a műtrágyák használatának
csökkentése)
A tartós faipari termékek és felhasználások
támogatása, több karbonintenzív anyag
helyettesítése
(pl. építőipari, felújítási, fogyasztási cikkek)
Intézkedések meghozatala a fa iránti
keresletnek és a fa felhasználásának az erdők
fenntartható termelési kapacitásához való
igazítása érdekében
Jobb tanácsadás, tájékoztatás, eszközök és
alkalmazások biztosítása az erdészek és más
érdekelt felek számára az erdővédelem és helyreállítás, valamint az erdők
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása terén
Az erdők helyi szintű megfigyelésének javítása
a szénkészletek és a biológiai sokféleség
nyomon követésének javítása érdekében
A kutatás és az innováció ösztönzése a
szénmegkötés, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás és az erdők biológiai
sokféleségének fokozására irányuló bevált
gyakorlatok terén
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések
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UNIÓS/NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS ESZKÖZÖK
4. kérdés: Mit kellene tenni az erdőgazdálkodásra és az erdőkkel kapcsolatos
tevékenységekre szánt uniós és nemzeti alapokhoz való hozzáférés
megkönnyítése és azok felhasználásának javítása érdekében?
Pl. mezőgazdaság és vidékfejlesztés, kutatás, LIFE program, kohéziós és regionális fejlesztési politika, InvestEU,
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében nyújtott támogatások
stb.
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

Az adminisztratív terhek csökkentése és a
forrásokhoz való hozzáférés feltételeinek
enyhítése
A finanszírozási lehetőségek proaktívabb
népszerűsítése a figyelemfelkeltés érdekében
A helyi és regionális szereplők segítése
finanszírozási kérelmeik elkészítésében
A nemzeti vagy regionális hatóságoknak
előnyben kell részesíteniük az erdőket a
vidékfejlesztési programok költségvetési
előirányzataiban és kiadásaiban, a kohéziós
politikai finanszírozásban, az InvestEU-ban stb.
Biztosítani kell, hogy a finanszírozási
lehetőségek megfeleljenek az erdők és az
erdészeti ágazat igényeinek, és lehetővé kell
tenni, hogy ezeket helyi szinten kezeljék
Az erdészeti projektek és intézkedések uniós
társfinanszírozási arányának növelése
Több lehetőség bevezetése a tagállamok
számára az állami támogatások erdészeti célú
felhasználására
Az erdőkre vonatkozó új pénzügyi eszközök
kidolgozása
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

19

A FAALAPÚ IPARÁGAK ELŐTT ÁLLÓ, AZ ERDŐKKEL
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK
5. kérdés: Az Ön országában és/vagy az EU-ban Ön szerint jelenleg melyek az
erdőalapú iparágak előtt álló, az erdőkkel kapcsolatos legfőbb kihívások?
Komoly
kihívást

Kihívást

jelent

jelent

Kissé

Nem

kihívást

jelent

jelent

kihívást

Nem
tudom

A képzett munkaerő hiánya
Nem egyértelmű erdészeti szakpolitikai
célkitűzések és szabályozási keret
A faalapú források bizonytalan rendelkezésre
állása
A fa használatában a bioenergia és az egyéb
biomassza-felhasználások közötti verseny
A fenntartható beszerzést garantáló hatékony
szabványokra vonatkozó információk hiánya
A fenntartható termékekhez kapcsolódó
ártöbblet hiánya
Az értékláncok igényeinek összehangolása az
EU-ban rendelkezésre álló erdészeti
erőforrásokkal
(pl. kisméretű ingatlanok; szabálytalan
szállítások; a fajok, a minőség és a méretek
sokfélesége; vegyes állományok; a keményfa
fajok térnyerése bizonyos országokban)
Az EU erdészeti erőforrásainak állapotára és
a jelenlegi tendenciákra vonatkozó
egyértelmű, összehasonlítható és átfogó
információk hiánya
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

A FATERMÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSE
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6. kérdés: Mit lehetne tenni a fenntartható faalapú termékek szélesebb körű
használatának előmozdítása és újrafeldolgozási arányuk növelése érdekében?
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

A fogyasztói döntések támogatása azáltal, hogy
jobb tájékoztatást nyújtanak a fatermékek
környezeti lábnyomáról a nem faalapú
alternatívákéhoz viszonyítva
A bevált gyakorlatok cseréjének javítása és a
képzések előmozdítása (pl. építészmérnökök
számára) a fatermékek fenntartható
felhasználásáról
Az új és innovatív faalapú termékekkel
kapcsolatos kutatás támogatása
A kommunikációs módszerek javítása és a
fenntartható erdőgazdálkodás demonstrálása a
faalapú termékek nyersanyagellátásában
A fa szénmegkötéshez való hozzájárulása
gazdasági értékének számszerűsítse, például
szén-dioxid-eltávolítási tanúsítványok révén
A helyi és fenntartható faipari termékek
használatának előmozdítása a közbeszerzési
szerződésekben
A faalapú termékek könnyebb újrafeldolgozását
és újrafelhasználását lehetővé tévő jobb
tervezésébe történő beruházások ösztönzése
Az újrafeldolgozott anyagok faalapú
termékekben való felhasználásának ösztönzése
A fenntartható fatermékek előmozdítása a
nemzeti éghajlat-politikai célkitűzésekben a
szén-dioxid-tárolási kapacitásuk elszámolására
vonatkozó szabályok módosítása révén
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

TANÚSÍTÁS ÉS CÍMKÉZÉS
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Az EU-ban számos tanúsítási és címkézési rendszer létezik az erdőalapú termékekre vonatkozóan.
Szeretnénk felmérni, hogy ezek mennyire jól ismertek, és mennyire hasznosak a fogyasztói és üzleti
döntések támogatásában.
[pl. az FSC és a PEFC tanúsítási rendszerek, továbbá az uniós ökocímkék rendszere és a
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer]

7. kérdés: Ön milyen mértékben ismeri/használja az erdészeti termékek
fenntarthatóságát igazoló eszközöket (erdőtanúsítás, termékcímkézés)?
legfeljebb 1 válasz

Nincs tudomásom az erdészeti termékekre vonatkozó címkézési vagy
tanúsítási rendszerekről.
Nem bízom a meglévő címkézési és tanúsítási rendszerekben, és
szeretném, ha az EU valamit tenne ezzel kapcsolatban.
Mindig olyan tanúsított faalapú termékeket vásárolok, amelyek címkéje
igazolja, hogy fenntartható forrásokból származnak.
Címkézett/tanúsított termékeket vásárolok, ha nincs jelentős árkülönbség a
nem tanúsított termékekhez képest.
A tanúsítás/címkézés olykor fontos kritérium, amely befolyásolja a termék
megvásárlására vonatkozó döntésemet.
Vásárlási döntéseim során nagyobb bizalommal élek az uniós erdőkből
származó tanúsított termékek iránt.
Megjegyzések

UNIÓS SZINTŰ ERDÉSZETI INFORMÁCIÓS ÉS
NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER
Tekintettel az erdők által nyújtott számos szolgáltatásra, az erdőkre támaszkodó számos ágazatra és az
erdőket fenyegető, az éghajlatváltozás által súlyosbított veszélyekre, a 2030-ig tartó időszakra szóló
biodiverzitási stratégia utal arra, hogy „teljesebb képet kell kapnunk az európai erdők egészségéről”. E
tekintetben tervezik az európai erdészeti információs rendszer (FISE) fejlesztését.

8. kérdés: Mit kellene tenni az uniós erdőkre vonatkozó erdészeti adatok, ismeretek
és nyomon követés javítása érdekében?
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

Az európai erdészeti információs rendszer
(FISE) javítása, hogy az olyan uniós
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erdőmegfigyelési rendszerré váljon, amely
integrálja az éghajlattal, a biológiai
sokféleséggel, az ellenálló képességgel és a
kockázatokkal kapcsolatos, valamint a
gazdasági és társadalmi adatokat
Az erdőket az éghajlatváltozásból eredően
érintő kockázatok és sebezhetőségek
értékelése
Az állapot, a kártevők és betegségek, valamint
az erdőkkel kapcsolatos egyéb kockázatok
nyomon követésének javítása és harmonizálása
Az erdei biomassza nyomon követésének
javítása
Az erdei biodiverzitás nyomon követésének
javítása, beleértve a genetikai sokféleséget is,
valamint a térbeli elemzések rendelkezésre
állását
(pl. a holtfa-állományra vonatkozó térképek,
védett erdei élőhelyek térképei)
Rendszeres rövid elemzések készítése
kulcsfontosságú témákról
(pl. egyes fatípusok ellenálló képessége, a
legfontosabb tudományos cikkek eredményei,
az erdei biomassza-erőforrások felhasználása)
Alaposabb értékelések készítése az erdei
ökoszisztéma-szolgáltatásokról
A Kopernikusz-adatok jobb felhasználása az
uniós erdők nyomon követése érdekében (pl.
az erdészeti termékek diverzifikálása és
elérhetőbbé tétele révén)
A nemzeti erdőnyilvántartások
harmonizációjával kapcsolatos további munka
A távérzékelési adatok erdőnyilvántartásokba
és egyéb helyszíni értékelésekbe való
integrálásának elősegítése
A FISE irányításának javítása, valamint a
tagállami szakértők és más érdekelt felek
bevonása a jövőbeli fejlesztésekbe
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések
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A NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL VALÓ
ÖSSZHANG BIZTOSÍTÁSA ÉS GLOBÁLIS VEZETŐ
SZEREP BETÖLTÉSE
A jövőbeli erdőgazdálkodási stratégia segíteni fogja az EU-t nemzetközi kötelezettségvállalásai
teljesítésében, és az erdőkkel kapcsolatban egyértelműen meghatározott, következetes és holisztikus
megközelítés alapját fogja képezni, lehetővé téve az EU nemzetközi vezető szerepének megerősítését (a
2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend, a Párizsi Megállapodás, a Biológiai
Sokféleség Egyezmény és az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezmény összefüggésében). A
világ erdeinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés megerősítéséről szóló 2019. évi
közlemény létrehozta az EU globális fellépésének keretét; ennek megfelelően és következetesen
tükröződnie kell a nemzeti szakpolitikák kialakításában.

9. kérdés: A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal való összhang biztosítása és az
EU nemzetközi vezető szerepének támogatása érdekében az új uniós
erdőgazdálkodási stratégiának…
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

… a megfelelő fórumokon világszerte
ismertetnie kell az EU-nak a fenntartható
erdőgazdálkodást támogató álláspontjait,
megközelítéseit és értékeit.
… népszerűsítenie kell az uniós szinten
szerzett tapasztalatokat és tanulságokat.
… biztosítania kell az EU belső politikái és
kereskedelmi megállapodásai közötti
összhangot.
… biztosítania kell az EU fejlesztési/nemzetközi
együttműködése és az EU
szomszédságpolitikája közötti összhangot.
… meg kell erősítenie a nemzetközi
együttműködést az ENSZ 2017-2030as időszakra szóló erdészeti stratégiai tervének
végrehajtása érdekében.
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések
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2030-IG LEGALÁBB 3 MILLIÁRD FA ÜLTETÉSE AZ EU-BAN
A fák számos előnnyel járnak: tiszta levegőt biztosítanak, felveszik a szén-dioxidot a légkörből, élőhelyeket
biztosítanak és támogatják gazdaságunkat, megélhetésünket, valamint fizikai és mentális jóllétünket. Az új
erdőgazdálkodási stratégia ütemtervet fog tartalmazni arra vonatkozóan, hogy az EU-ban 2030-ig legalább
3 milliárd további fa ültetésére kerüljön sor.

10. kérdés: Hova/milyen céllal kellene a további 3 milliárd fát elültetni?
legfeljebb 4 válasz

A mezőgazdasági termőterületek erdősítése
A leromlott állapotú földterületek erdősítése
(pl. erózió és földcsuszamlások által érintett területek; az elsivatagosodás
kockázatának kitett területek; korábbi erdőirtással és/vagy túlzott
használattal érintett területek; szennyezett ipari vagy bányászati területek;
egyéb leromlott állapotú földterületek)
Faültetés a felső vízgyűjtő területeken az áradások késleltetése és
csökkentése érdekében
Faültetés gyepterületeken (kivéve a jelentős természeti értéket képviselő
gyepterületeket)
A városi/városkörnyéki területeken történő faültetés
Agrárerdészeti célú faültetés, beleértve a gyümölcsösöket is
Faültetés tájképi elemként az ökológiai összekapcsoltság előmozdítása
érdekében (sövények, fasorok, sarjerdők stb.)
Infrastrukturális folyosók (utak, vízi utak stb.) mentén történő faültetés
Faültetés az erdők helyreállításának részeként
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések” rovatban fejtse ki)
Megjegyzések

11. kérdés: Milyen fő kihívásokkal jár a további fák ültetése az Ön országában?
Komoly
kihívást
jelent

Kihívást
jelent

Kissé

Nem

kihívást

jelent

jelent

kihívást

Nem
tudom

Megfelelő terek megtalálása a városi és
városkörnyéki területeken
Megfelelő terek megtalálása a vidéki
területeken
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A faiskolák kapacitása a szükséges anyagok
előállítására és biztosítására
A képzett munkaerő hiánya
Az adminisztratív és támogatási/tanácsadási
szolgáltatások hiánya
A növényegészség és a genetikai sokféleség
biztosítása a faiskolákban
A jövőbeli éghajlati viszonyok előrejelzése és
a fafajok/genotípusok megfeleltetése
Az erdészeti szaporítóanyagok
transznacionális előállításának és átadásának
akadályai (különösen az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás tekintetében)
A városi/városkörnyéki területeken történő
ültetésre és fenntartásra fordítandó pénzügyi
források
A vidéki területeken történő ültetésre és
fenntartásra fordítandó pénzügyi források
A mezőgazdasági terület értékének
csökkenése az erdőterületté való átalakítást
követően (azaz alternatív költségek)
Helyi jóváhagyási és/vagy adminisztratív
eljárások
Annak biztosítása, hogy a földterület hosszú
ideig fákkal beültetett maradjon
Kedvezőtlen éghajlati viszonyok (pl. vízhiány)
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

12. kérdés: Hogyan ösztönözhetné az EU az erdők szélesebb körű használatát
mindenki egészsége és jólléte érdekében?
Nagyon
fontos

Fontos

Kevésbé

Nem

Nem

fontos

fontos

tudom

Az egészség és a jóllét előmozdítását célzó
tevékenységek (pl. ökoturizmus, városi és
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városkörnyéki erdőkhöz való jobb hozzáférés,
szabadidős tevékenységek stb.)
finanszírozásának ösztönzése
Az erdők egészségügyi előnyeinek tudatosítása
Az erdőkkel és egészségügyi előnyeikkel
kapcsolatos kutatások ösztönzése
Az erdőkkel kapcsolatos oktatási lehetőségek
ösztönzése
Az erdők sokrétű szerepével kapcsolatos bevált
gyakorlatok cseréjének és az egyéb
kommunikációs erőfeszítéseknek az
előmozdítása
A lakosság valamennyi erdőtípushoz való
hozzáférésének megkönnyítése
Egyéb (kérjük, az alábbi „Megjegyzések”
rovatban fejtse ki)

Megjegyzések

13. kérdés: A fogyasztók egyre nagyobb mértékben kompenzálhatják a
vásárlásukhoz (pl. repülőutak, koncertek stb.) kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást
azáltal, hogy pótdíjat fizetnek, amelyet egy magánvállalkozás az EU-ban vagy
máshol fák telepítésére használ fel. Megtette-e valaha is ezt?
Csak egy válasz adható.

Igen, gyakran kompenzáltam az általam az üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásával kapcsolatban kifejtett hatásokat faültetési rendszerek révén.
Igen, alkalmanként kompenzáltam az általam az üvegházhatású gázok
(ÜHG) kibocsátásával kapcsolatban kifejtett hatásokat faültetési rendszerek
révén.
Nem, de fontolóra veszem.
Nem, mert nem hiszem, hogy valóban sor kerül faültetésre.
Nem, mert nem hiszem, hogy a fákat kellően hosszú időn keresztül nyomon
fogják követni.
Nem, még nem.
Megjegyzések

27

TOVÁBBI VISSZAJELZÉSEK
Ha további információkat kíván megadni (pl. állásfoglalás formájában), vagy fel szeretne vetni a kérdőívben
nem szereplő konkrét kérdéseket, itt további dokumentumokat is feltölthet.
Felhívjuk figyelmét, hogy a feltöltött dokumentumokat a kérdőívre adott válaszaival együtt közzétesszük. A
konzultáció legfontosabb hozadékát azonban a kérdésekre adott válaszai jelentik. A dokumentum fakultatív
elem, és további háttér-információkkal szolgál számunkra ahhoz, hogy jobban megértsük az Ön által
képviselt véleményt.

További információk és megjegyzések

Kérjük, töltse fel a további dokumentumokat!
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.
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