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Magyarország 2011 elsõ félévében lesz
az Európai Unió legfontosabb döntés-
hozó szervének, az Európai Tanácsnak
az elnöke. Az elnökségi poszton, amely
hat hónapig tart, elõre meghatározott
sorrendben követik egymást az EU tag-
országai. (Innen ered a „soros elnök-
ség” kifejezés.)

Az elnökség komoly politikai felelõs-
séget és koordinációs munkát jelent. Az
elnöklõ ország határozza meg az Euró-
pai Tanács napirendjét, vagyis minden
olyan ügy tárgyalását, melyek a közös
politikák – mezõgazdaság, környezetvé-
delem, energia-, kereskedelempolitika
stb. – területeit érintik. Ezeken a terüle-
teken többnyire konszenzussal, politi-
kai megállapodásokkal hoz döntést az
EU 27 tagállama. Azonban nemcsak egy
uniós szerv munkáját kell irányítani, ha-
nem az EU más fontos intézményeivel –
pl. Európai Bizottság, Európai Parla-
ment – is folyamatosan egyeztetni kell.
Ugyanakkor az elnöklõ ország képvise-
li az európai közösséget „kifelé”, a nem-
zetközi diplomáciai szinten. 

Az elnöklõ tagállam befolyást gyako-
rolhat az Unió közös politikáira, azok
fejlõdési irányára. Az eltérõ tagállami
érdekek összehangolásán, az ésszerû
engedményeken keresztül elérendõ
döntések közvetlenül több mint 450
millió állampolgárt érinthetnek. Az el-

nökségi tevékenység felelõssége ezért
óriási jelentõségû.

Az uniós ügyek irányításával járó po-
litikai felelõsség vállalása és a koordiná-
ciós munka elvégzése a mindenkori
kormányzati politika feladata. Egy tag-
országban a szakminisztériumok és
más állami szervek gondoskodnak min-
den olyan feladat végrehajtásáról, me-
lyek az ország EU-tagságából származ-
nak. A kormányzatnak kell arról gon-
doskodnia, hogy megfelelõ számú és
felkészült apparátus, valamint a munká-
jukat segítõ háttércsapat álljon rendel-
kezésre az elnökség kezdetét megelõzõ
utolsó évben. 

Az elnökségre való felkészülésben
azonban nem kizárólag csak a kormány-
zatnak kell részt vennie, hanem a hazai ci-
vil élet szereplõinek is. A részvétel megva-
lósítása céljából párbeszédet kell kezdemé-
nyezni a társadalmi szervezetekkel. Nem
szabad megfeledkezni arról, hogy fél éven
keresztül az elnökséget ellátó országra irá-
nyul az Unió figyelme. Ez kiváló alkalmat
nyújt arra, hogy a hazai agrárium területén
mûködõ társadalmi szervezetek összefo-
gással, összehangoltan alakítsák a Magyar-
országról kialakított nemzetközi képet. 

A magyar mezõgazdaság az egyik
kulcsfontosságú ágazat és hozzájárul az
ország felemelkedéséhez. Nemzetközi
viszonylatban Magyarország kiemelke-
dõen kedvezõ mezõgazdasági termelé-
si adottságokkal rendelkezik; a magyar
agrárium szerves része az országról
alkotott hagyományos országképnek. 

A magyarországi civil agrárszerveze-
tek számos elképzelés, újszerû ötletek
megvalósításával járulhatnak hozzá a si-
keres magyar elnökséghez és ahhoz a
célhoz is, hogy újra a hazai agrárium
kerüljön az országra irányuló nemzet-
közi érdeklõdés középpontjába. 

A tervezést most kell elkezdeni és
egy éven belül, 2010 tavaszára a konk-
rét programokat kell véglegesíteni.

Dr. Flamm Benedek László
FVM

Készüljünk a magyar EU-elnökségre!

A WWF Magyarország az Élõlánccal
szemben támogatja a végszavazás
elõtt álló új erdõtörvény-tervezetet,
ami a gazdálkodás ellenõrzésének
ésszerûsítése mellett olyan termé-
szetvédelmi és közjóléti szempont-
ból fontos elemeket tartalmaz, ame-
lyek elõrelépést jelentenek a most
hatályos erdõtörvényhez képest.

„Ez a törvénytervezet nem tökéletes,
de még mindig sokkal jobb, mintha min-
den maradna a jelenlegi helyzetben.” –
mondja Figeczky Gábor, a WWF Magyar-
ország természetvédelmi igazgatója. –
„Ez volt a legjobb kompromisszum, amit
el tudtunk érni. Az ennél radikálisabb ja-
vaslatok nem jutottak volna el a parla-
ment elé, megakadtak volna a különféle
érdekcsoportok ellenállása miatt.”

Az elmúlt évtizedekben világszerte
komoly szemléletváltozás következett

be az erdõk közjóléti és védelmi szere-
pét illetõen, ami új megvilágításba helye-
zi az erdõgazdálkodás céljait is. A fa-
anyagtermelés mellett kiemelt szerepet
kap az erdõk számos szolgáltatása, a
széntárolástól a biológiai sokféleség
megõrzésén át az egészséges életkörül-
mények folyamatos biztosításáig. Az új
kihívásokra a magyarországi erdõgaz-
dálkodásnak is megfelelõ választ kell ad-
nia, amire véleményünk szerint az új er-
dõtörvény keretei között a jelenleginél
több lehetõség nyílik.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a terve-
zetben az erdõtermészetességi kategóri-
ák bevezetését, valamint a vágásostól el-
térõ üzemmódok definiálását. A védelmi
és közjóléti rendeltetésû állami erdõk
egy részében kötelezõ lesz eltérni a vágá-
sos üzemmódtól annak érdekében, hogy
ott folyamatosan biztosítható legyen az
erdõ valamennyi funkciója. 

A WWF üdvözli az állami erdõk túl-
nyomó részének forgalomképtelenségét
biztosító elõírásokat, amelyek értelmé-
ben a társadalom számára kiemelt fon-
tosságú erdõterületek nem lesznek a jö-
võben privatizálhatók. A szervezet jelen-
tõs elõrelépésnek tartja az erdészeti ható-
ságon belül az erdõvédelmi õrszolgálat
felállítását. Fontos eleme a tervezetnek
továbbá, hogy megteremti a jogi környe-
zetet az európai uniós támogatások meg-
felelõ elosztásához, ami elsõsorban a
magánerdõ-tulajdonosok számára ki-
emelt fontosságú. Bízunk benne, hogy a
törvénytervezet egyelõre vitatható pont-
jai, így a Natura 2000 erdõk kérdése,
vagy a civil szervezetek ügyféli jogállása
a jövõben megnyugtató módon rendezõ-
dik. A hatósági eljárás egyszerûsítése, re-
méljük, hatékonynak bizonyul, és to-
vábbra is a megfelelõ erdõgazdálkodás
céljait szolgálja.

A WWF kiáll az új erdõtörvény mellett


