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B6-.../2009

Europaparlamentets resolution om bekämpande av avskogning och skogsdegradering 
för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om bekämpande 
av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och 
minskningen av den biologiska mångfalden (KOM(2008)0645), 

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s målsättning är att begränsa klimatförändringen till 2 grader Celsius och halvera 
minskningen av den biologiska mångfalden.

B. Avskogningen svarar för ungefär 20 procent av världens koldioxidutsläpp (CO2) och är en 
viktig faktor bakom minskningen av den biologiska mångfalden.

C. Avskogningen sker i en oroande takt. Årligen försvinner 13 miljoner hektar skog, framför 
allt i de tropiska skogarna, men i viss mån även i Europa, särskilt i Central- och 
Östeuropa.

D. Skogsdegraderingen tar sig flera olika uttryck och är svår att definiera men har stor 
betydelse för klimatet, den biologiska mångfalden och andra varor och tjänster.

1. Europaparlamentet understryker behovet av större samordning mellan arbetet för att 
bevara skogarna och politiken för hållbar förvaltning och annan EU-intern och EU-extern 
politik. Parlamentet efterlyser en kvantifierad utvärdering av EU-politikens betydelse för 
skogarna, exempelvis inom områdena energi (särskilt biobränslen), jordbruk, hållbar 
produktion och konsumtion, upphandling, handel och utvecklingssamarbete.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet och rådet förslag 
om stränga hållbarhetskrav inom gemenskapen för allt virke och alla virkesprodukter från 
skog.

3. Europaparlamentet välkomnar strategierna för miljöanpassad offentlig upphandling och 
främjandet av instrument som miljömärkning och system för skogscertifiering, samt 
efterlyser ett snabbt antagande och genomförande av strategierna för miljövänlig offentlig 
upphandling av träprodukter i hela EU. Medlemsstaterna uppmanas att basera sina 
strategier för miljöanpassad offentlig upphandling på höga hållbarhetsstandarder och att 
fastställa rimliga mål i förhållande till de här standarderna.

4. Europaparlamentet stöder inrättandet av mekanismen Global Forest Carbon Mechanism
inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC). 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja sina länders åtaganden att stoppa den 
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globala avskogningen genom att öronmärka en del av auktionsintäkterna från EU:s system 
för utsläppshandel för att minska utsläppen från avskogning i utvecklingsländerna. 

5. Europaparlamentet konstaterar att koldioxidkrediter för skogsbruk på medellång och lång 
sikt kan utgöra en del av olika strategier för att bekämpa avskogningen. Parlamentet 
understryker att ett slutligt beslut om att införa koldioxidkrediter för skogsbruk inom 
systemet för utsläppshandel ska tas efter grundliga genomförbarhetsstudier av alla 
potentiella finansieringsmekanismer och efter en utvärdering av resultaten av partsmötet i 
Köpenhamn och de slutsatser som dragits från pilotprojekten.

6. Europaparlamentet beklagar att meddelandet, tvärtemot titeln, inte handlar om 
skogsdegradering. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta handlingsplaner och 
pilotprojekt samt att förbinda sig att i sin egen skogspolitik verka för att stoppa inte bara 
avskogningen utan även skogsdegraderingen (även i EU), genom att dessutom utarbeta 
och införa ordentliga övervakningssystem för att få fram adekvata uppgifter om 
skogsmark och skogsbiomassa.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


	764590sv.doc

