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Hangsúlyozza az erdõtulajdonosok
fontos szerepét az európai uniós fenn-
tartható erdõgazdálkodásban és a kom-
munikáció erõsítését

A közleménnyel a Bizottság eleget
tesz a Tanács kérésének, hogy 2006-
ban tegye közzé az EU erdészeti cselek-
vési tervét – fogalmaz a dokumentum.
A cselekvési terv a tagállamokkal szo-
ros együttmûködésben és az érintettek-
kel konzultálva készült. Figyelembe ve-
szi az EU erdészeti stratégiájának végre-
hajtásáról közzétett európai parlamenti
jelentést, valamint az Európai Gazdasá-
gi és Szociális Bizottság és a Régiók Bi-
zottsága kapcsolódó jelentéseit.

A bevezetõben megfogalmazottak
szerint az Európai Unió erdészeti straté-
giájáról szóló, 1998. december 15-i taná-
csi állásfoglalás alapján a cselekvési terv
keretet biztosít az erdõkkel kapcsolatos
közösségi és tagállami szintû tevékeny-
ségek számára, és elõmozdítja a közös-
ségi kezdeményezések és a tagállami er-
dészeti politikák összehangolását. 

Az általános alapelvekben megfogal-
mazták, hogy az EU erdészeti cselekvé-
si tervének célkitûzése a fenntartható
erdõgazdálkodás és az erdõk multi-
funkcionális szerepének támogatása,
erõsítése. 

A cselekvési terv a következõ elve-
ken alapul:

– nemzeti erdészeti programok,
amelyek megfelelõ keretet biztosítanak
az erdõkkel kapcsolatos nemzetközi
vállalások teljesítéséhez; 

– az erdészeti politikával kapcsolat-
ban felmerülõ globális és ágazatközi
kérdések egyre nagyobb jelentõsége,
ami a koherencia és az együttmûködés
erõsítését igényli; 

– az EU-s erdészeti ágazat versenyké-
pességének erõsítése, és az EU területén
található erdõk megfelelõ kezelése;

– a szubszidiaritás elvének tisztelet-
ben tartása.

A cselekvési terv figyelembe veszi a
tagállamok területén található erdõk
természeti, társadalmi, gazdasági és
kulturális szerepének eltéréseit és a tu-
lajdonjogi rendszerek közötti különbsé-
geket. A cselekvési terv abból indul ki,
hogy a különbözõ erdõtípusokra eltérõ
szemléletmódot és intézkedéseket kell
kidolgozni. Hangsúlyozza az erdõtulaj-
donosok fontos szerepét a fenntartható
európai uniós erdõgazdálkodásban.

A dokumentum a többfunkciós
erdõgazdálkodás feladatai között elsõ he-

lyen említi, hogy megújuló, környezetkí-
mélõ nyersanyagot biztosít, és fontos sze-
repet játszik az európai gazdasági
fejlõdésben, foglalkoztatásban, különö-
sen a vidéki térségekben.

A cselekvési terv négy fõ célkitûzé-
seként a következõket sorolja föl:

– a versenyképesség hosszú távú ja-
vítása,

– a környezet javítása és megóvása,
– hozzájárulás az életminõség javítá-

sához,
– az együttmûködés és a kommuni-

káció erõsítése.
A Bizottság 2007-ben munkaértekez-

letet szervez, hogy a tudományos és a
politikai szempontok közelebb kerülje-
nek egymáshoz. 

A cselekvési terv egyik fontos határo-
zata azzal kapcsolatos, hogy az erdõk
számos olyan funkciót látnak el, amelyek
nem jelennek meg közvetlenül a forga-
lomba hozott fa- és nem faalapú termé-
kek árában. Ezért számszerûsíteni kell az
erdõk teljes értékét, az általuk betöltött
funkciókat, és kompenzációs eszközöket
kell alkalmazni a nem piaci termékek és
szolgáltatások esetében. Kulcstevékeny-
ségként nevezi meg a cselekvési terv az
erdei biomassza felhasználásának támo-
gatását az energiatermelésben.

A cselekvési terv figyelmeztet, hogy
az EU-ban a biodiverzitás jelentõs veszte-
ségeket szenvedett és továbbra is romlik,
a biológiai sokféleség csökkenésének
megállítására vonatkozó célkitûzés telje-
sítése érdekében közösségi és tagállami
szinten egyaránt haladéktalanul fel kell
lépni az élõhelyek és a természetes öko-
lógiai rendszerek helyreállítására.

A ForestFocus ugyan 2006-végén
megszûnik, de egy Közös Kutatóköz-
pont európai erdészeti adatbázist hoz
majd létre. Az erdõk megfigyelése so-
rán nemcsak környezetvédelmi, hanem
gazdasági és társadalmi szempontokat
is figyelembe kell venni.

A Bizottság elõsegíti az erdõtulaj-
donosok képzését, valamint a környe-
zetvédelemmel foglalkozó oktatási és

tájékoztatási kampányok tapasztalatai-
nak tagállamok közötti cseréjét, külö-
nösen a gyermekeknek szólókat („erdei
iskolák”, „erdei oktatási központok”). 

Egy elõkészületben lévõ közlemény
foglalkozik majd az egyre erõsebb glo-
bális versennyel, amellyel az EU erdõre
épülõ ágazatainak szembe kell nézni-
ük, valamint az innovációval, a kutatás-
sal-fejlesztéssel, az oktatással, a képzés-
sel és az ismeretterjesztéssel kapcsola-
tos kérdésekkel is.

A cselekvési terv kiemelten foglalko-
zik az információcserével és a kommu-
nikáció javításával. 

A legfrissebb adatok hozzáférhetõvé
tétele és kommunikációja elengedhe-
tetlen a közvélemény tájékozottságá-
nak javítása, illetõleg az erdészeti kér-
dések különbözõ szakpolitikákban va-
ló figyelembevétele szempontjából.

A Bizottság a tagállamok aktív részvé-
telével erdészeti kommunikációs stratégi-
át fog kidolgozni. Ebben meghatározza az
erdõgazdálkodással összefüggõ közössé-
gi kérdések kommunikációjának javításá-
hoz szükséges legfontosabb intézkedése-
ket. A tagállamoknak a stratégia elkészíté-
se során lehetõségük nyílik tapasztalataik
megosztására. A Bizottság megvizsgálja az
erdõgazdálkodással kapcsolatos jövõbeni
nemzetközi rendezvények kommunikáci-
ójának megvalósíthatóságát is. 

A Bizottság az Europa internetes hon-
lapon belül egy erdészettel foglalkozó ol-
dalt fog létrehozni, és a tagállamok gon-
doskodnak arról, hogy saját internetes ol-
dalaikon hozzáférhetõek legyenek az
erdõkkel kapcsolatos információk, és
hogy onnan az európai erdészeti oldal
közvetlenül elérhetõ legyen. 

Ismertes, hogy az FVM Erdészeti
Fõosztályának vezetõje az Országos Er-
dészeti Egyesület elmúlt hétvégi ünnepi
közgyûlésén jelentette be, hogy a Nem-
zeti Erdõprogram keretén belül megala-
kult a kommunikációs munkacsoport.

A cselevési terv kívánatosnak tartja, ha
a tagállamok olyan látványos rendezvé-
nyeket szerveznének mint például az
„erdõk hete” vagy „erdõk napja”, ame-
lyek révén felhívhatják a figyelmet a
fenntartható erdõgazdálkodás elõnyeire.

A cselekvési terv ötéves idõszakra
szól (2007–2011), 2009-ben félidei érté-
kelésre, 2012-ben végsõ értékelésre ke-
rül sor. Az cselekvési terv végrehajtásá-
ról 2012-ben jelentés készül a Tanács és
az Európai Parlament számára.

(Forrás: ForestPress)
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