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8. pont
A következőképpen egészítendő ki:
Véleménytervezet
emlékeztet arra, hogy az erdőalapú ágazat már
most jelentős mértékben hozzájárul az EU
jólétéhez, hiszen mintegy 3,5 millió munkahelyet
biztosít csak a szekunder ágazatban. A
fenntartható erdőgazdálkodás, a
kompetenciaszerzésre irányuló politikák, például
az egész életen át tartó tanulás politikája, továbbá
az új technológiák kutatásának és fejlesztésének a
támogatása lehetővé teszi a foglalkoztatás
növelését nemcsak az ágazat hagyományos
szakmáiban, hanem a most kialakuló új szakmai
tevékenységekben is;

Módosítás
emlékeztet arra, hogy az erdőalapú ágazat már
most jelentős mértékben hozzájárul az EU
jólétéhez, hiszen mintegy 3,5 millió munkahelyet
biztosít csak a szekunder ágazatban. A
fenntartható erdőgazdálkodás, a
kompetenciaszerzésre irányuló politikák, például
az egész életen át tartó tanulás politikája, továbbá
az új technológiák kutatásának és fejlesztésének a
támogatása lehetővé teszi a foglalkoztatás
növelését nemcsak az ágazat hagyományos
szakmáiban, hanem a most kialakuló új szakmai
tevékenységekben is. A foglalkoztatás javítása
érdekében fontos lenne a kis- és
középvállalkozások adóügyi ösztönzése;

Indokolás
A foglalkoztatás javítása és az innováció ösztönzése érdekében fontos lenne a kkv-k adóügyi
ösztönzését szolgáló programok biztosítása. A kkv-k ösztönzése ugyanakkor segíti a regionális
szektorális politikák alkalmazását, nevezetesen a hálózatok kialakítását.
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13. pont
A következőképpen egészítendő ki:
Véleménytervezet
megállapítja, hogy a helyi közösségeknek
közvetlen kapcsolatuk van az erdőkkel, és
elsőként tapasztalják az e területen végrehajtott
politikák hatásait. Az ő vállukon van az erdők
védelmének felelőssége, és ők állják annak
közvetlen költségeit is, ők profitálnak az erdők
jelenlétéből és gondoskodnak megfelelő
fenntartásukról; ugyanakkor őket érinti elsőként
az erdők állapotának a romlása is. Ezenkívül
gyakran a helyi hatóságok felelősek az
adatgyűjtésért is, és közvetlenül értékelni tudják a
végrehajtott politikák hatásait. Ezért egyértelmű,
hogy a helyi közösségek megfelelő tájékoztatását
prioritásként kell kezelni, ugyanakkor biztosítani
kell számukra a kötelezettségeik ellátásához
szükséges eszközöket;

Módosítás
megállapítja, hogy a helyi közösségeknek
közvetlen kapcsolatuk van az erdőkkel, és
elsőként tapasztalják az e területen végrehajtott
politikák hatásait. Az ő vállukon van az erdők
védelmének felelőssége, és ők állják annak
közvetlen költségeit is, ők profitálnak az erdők
jelenlétéből és gondoskodnak megfelelő
fenntartásukról; ugyanakkor őket érinti elsőként
az erdők állapotának a romlása is. Ezenkívül
gyakran a helyi hatóságok felelősek az
adatgyűjtésért is, és közvetlenül értékelni tudják a
végrehajtott politikák hatásait. Ezért egyértelmű,
hogy a helyi közösségek megfelelő tájékoztatását
prioritásként kell kezelni, ugyanakkor biztosítani
kell számukra a kötelezettségeik ellátásához
szükséges eszközöket.
Fontos a helyi szereplőkkel folytatott
decentralizált és tartós kommunikáció az
erdőgazdálkodási koncepció kidolgozása
érdekében, amelynek célja a sokoldalú
erdőfejlesztési politikák helyi szinten történő
elfogadása és alkalmazása;

Indokolás
Az erdőkkel borított területek népessége és gazdasági szereplői alábecsülik az erdőfejlesztésnek a
gazdasági, szociális és környezeti szempontok szerinti jelentőségét. Elengedhetetlen az új kultúrához
való alkalmazkodás. A népesség aktív közreműködése az erdőfejlesztéssel kapcsolatos koncepciótól
függ.
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