
5. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
KÖRNYEZETBARÁT INFRASTRUKTÚRA – EURÓPA 

TERMÉSZETI TŐKÉJÉNEK NÖVELÉSE  

 

ENVE-V-039  

 

15. bekezdés  

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

felhívja a figyelmet az erdészet környezetbarát 

infrastruktúrához tett hozzájárulására, amely lehet 

aktív – vagyis állhat az erdők folyamatos 

megújuló képességének a helyreállításából, vagy 

környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok 

bevezetéséből – és lehet passzív – azaz történhet 

az erdők határterületének a megóvása révén. 

Különösen azokban a régiókban, ahol az 

erdőtulajdon nagyon szétaprózott, illetve 

magánkézben van, a környezetbarát infrastruktúra 

kialakításához az szükséges, hogy eszközöket 

bocsássanak a helyi és regionális 

önkormányzatok rendelkezésére e 

magántulajdonosok ösztönzésére: földtulajdonnal 

kapcsolatos, képzési, technikai és kölcsönös 

segítségnyújtási, sőt, pénzügyi támogatási 

eszközöket;  

felhívja a figyelmet az erdészet környezetbarát 

infrastruktúrához tett hozzájárulására, amely lehet 

aktív – vagyis állhat az erdők folyamatos 

megújuló képességének a helyreállításából, vagy 

környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok 

bevezetéséből – és lehet passzív – azaz történhet 

az erdők határterületének a megóvása révén. 

Különösen azokban a régiókban, ahol az 

erdőtulajdon nagyon szétaprózott, illetve 

magánkézben van, a környezetbarát infrastruktúra 

kialakításához az szükséges, hogy eszközöket 

bocsássanak a helyi és regionális 

önkormányzatok rendelkezésére e 

magántulajdonosok ösztönzésére: földtulajdonnal 

kapcsolatos, képzési, technikai és kölcsönös 

segítségnyújtási, sőt, pénzügyi támogatási 

eszközöket;  

sürgeti emellett a tulajdonosok szövetségeinek 

létrehozását és működtetését is; 

 

Indokolás  

 

A szétaprózott tulajdonosi struktúra sokszor megakadályozza integrált fejlesztési tervek 

megvalósítását, amelyek kiemelten támogatnák a környezetbarát infrastruktúrát. 
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TERMÉSZETI TŐKÉJÉNEK NÖVELÉSE  

 

ENVE-V-039  

 

17. bekezdés  

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

úgy véli, hogy a természetes eredetű építőipari 

anyagok kifejlesztése elengedhetetlen a vidéki és 

városi térségek közötti szolidaritáshoz, mivel a 

hagyományos építőanyagoknak a városi 

építkezésekhez és a „szürke infrastruktúrához” 

való felhasználása jelentős nyomást gyakorol a 

vidéki, sőt, a tengeri környezetre is. Úgy látja, 

hogy előnyben kell részesíteni a helyi dinamikát, 

mégpedig az ágazatok strukturálásához és az ipari 

feldolgozóeszközökbe történő beruházáshoz 

nyújtott támogatáson, valamint a piacnak egy 

példamutató közbeszerzés általi strukturálásán 

keresztül. Emellett a felhasználókat – megfelelő 

címkézés bevezetése révén – tájékoztatni kell az 

anyagok származási helyéről és előállítási 

feltételeiről; 

úgy véli, hogy a természetes eredetű építőipari 

anyagok kifejlesztése elengedhetetlen a vidéki és 

városi térségek közötti szolidaritáshoz, mivel a 

hagyományos építőanyagoknak a városi 

építkezésekhez és a „szürke infrastruktúrához” 

való felhasználása jelentős nyomást gyakorol a 

vidéki, sőt, a tengeri környezetre is. Az építőipari 

felhasználású faanyag kereskedelmének 

ösztönzése is alapvető fontosságú a helyi 

érintettek érdekében, a fa építőipari 

felhasználásának közbeszerzésen keresztüli 

előmozdítása céljából, azért, hogy az 

építkezéseikhez helyi fát felhasználni kívánó 

közösségek pénzügyi ösztönzőt kaphassanak, 

továbbá kutatási programok kidolgozása 

érdekében az egyes fafajok technikai 

sajátosságainak azonosítása és számszerűsítése 

céljából a bútor- és építőipari piacok számára.  

Úgy látja, hogy előnyben kell részesíteni a helyi 

dinamikát, mégpedig az ágazatok 

strukturálásához és az ipari 

feldolgozóeszközökbe történő beruházáshoz 

nyújtott támogatáson, valamint a piacnak egy 

példamutató közbeszerzés általi strukturálásán 

keresztül. Emellett a felhasználókat – megfelelő 

címkézés bevezetése révén – tájékoztatni kell az 

anyagok származási helyéről és előállítási 

feltételeiről; 

 

Indokolás  

A fa építőipari felhasználása kedvező lenne regionális szinten mind az érdekeltek, mind a közösségek 

számára. A fával kapcsolatos kutatási programok hasznosak lennének a helyi fakitermelés számára is. 

 


