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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om skogsskydd och skoglig 
information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändringar. Parlamentet understryker 
den nära kopplingen mellan jordbruket och skogsbruket, som båda i hög grad drabbas av 
klimatförändringarna. Parlamentet anser att EU:s skogsstrategi bör stärkas, eftersom 
målet är att bättre förvalta och bevara skogarna, att denna strategi bör inriktas både på 
skogsskydd och på ett hållbart utnyttjande av timmerresurserna, eftersom skogarna ger 
lösningar på klimatförändringsproblemen och de nya utmaningarna, och att målet för en 
sådan strategi bör vara att uppnå en hög motståndskraft. 

2. Europaparlamentet påpekar att skogsstrategin i enlighet med subsidiaritetsprincipen även 
fortsättningsvis bör vara en angelägenhet främst för medlemsstaterna, med 
kompletterande stöd från EU. Parlamentet framhåller behovet av att vidta åtgärder på 
lämplig nivå, dvs. på lokal eller regional nivå, medlemsstatsnivå eller EU-nivå. 
Parlamentet betonar att man med en sådan strategi skulle förbättra samordningen av 
åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå och stärka EU:s profil i internationella 
förhandlingar om kampen mot klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet anser att EU bör vidta åtgärder för att stödja, samordna och 
komplettera medlemsstaternas skogspolitiska initiativ med utgångspunkt i olika regionala 
förhållanden. Målet ska vara att säkra en hållbar utveckling inom skogsbrukssektorn och 
bidra till att förbättra de europeiska medborgarnas livskvalitet och främja utvecklingen på 
landsbygden med hjälp av en sammanhängande ram för alla ekonomiska, sociala, 
kulturella och miljömässiga varor och tjänster från skogarna. 

4. Europaparlamentet påpekar att klimatförändringarna kommer att få olika konsekvenser 
för olika typer av europeiska skogar. Strategier för anpassning och begränsning måste 
därför fastställas på regional eller lokal nivå, men samordnas och övervakas på EU-nivå i 
de fall gemenskapsåtgärder kan tillföra ett tydligt mervärde. Parlamentet anser att man i 
samband med dessa insatser bör uppmärksamma skillnaderna mellan de regionala 
förutsättningarna för skogsbruket och framför allt ta hänsyn till de olika möjligheterna för 
och hoten mot skogsområdena i norra respektive södra Europa.

5. Europaparlamentet noterar att 45 procent av EU:s yta består av skog, att skogarna 
tillsammans med den primära skogsindustrin står för nästan 2,5 miljoner arbetstillfällen 
och har en omsättning på 300 miljarder euro samt att skogarna inte bara är viktiga för 
miljön, utan även bidrar till att uppfylla sociala och ekonomiska mål, bland annat genom 
att tillhandahålla timmer, förbättra de allmänna levnadsförhållandena och skydda 
jordbruksgrödor och landsbygdsområden som håller på att utvecklas. Dessutom är 
skogarna en viktig inkomstkälla för landsbygdskommunerna liksom för de nationella 
ekonomierna, tack vare de inkomster som genereras av en hållbar skogsavverkning och 
av verksamhet som är kopplad till skogsbruk, jakt, fiske, turism och bärplockning. 
Parlamentet noterar vidare att skogarna i stor utsträckning bidrar till att förebygga 
bränder, torka, ökenspridning och markerosion.
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6. Europaparlamentet påpekar att skogsbruket är nära kopplat till jordbruket, eftersom de 
flesta skogsägare i Europa också är jordbrukare. Parlamentet påpekar samtidigt att 
skogsbruket är en självständig näring inom landsbygdsekonomin, särskilt i områden som 
inte lämpar sig för jordbruk eller är synnerligen värdefulla ur naturvårds- eller 
fritidssynpunkt.

7. Eftersom skogslagstiftningen påverkar flera miljoner små skogsägare betonar 
Europaparlamentet att det i skogspolitiken alltid bör göras en avvägning mellan respekten 
för äganderätten och kraven på tillhandahållande av kollektiva nyttigheter.

8. Europaparlamentet anser att jordbruket och skogsbruket kan fungera på ett integrerat sätt. 
Produktionen är viktig, men får inte inverka negativt på skyddet av skogarna eller de 
fördelar dessa erbjuder. Lämplig balans måste upprätthållas mellan dessa båda synvinklar 
och det krävs synergi mellan dem, vilket till exempel kan uppnås genom en mer effektiv 
fördelning av disponibla medel. Parlamentet framhåller att skyddet av skogarna tjänar 
flera politiska syften. Parlamentet noterar att EU:s åtgärder till förmån för skogsbruket för 
närvarande till största delen finansieras genom den gemensamma jordbrukspolitikens 
andra pelare, och att EU:s finansiering av jordbruket därför måste fortsätta åtminstone på 
samma nivå, samtidigt som det även är nödvändigt att söka andra instrument på detta 
område.

9. Europaparlamentet påpekar att skogarna utgör de största kolsänkorna och att de därför 
fyller en mycket viktig funktion i kampen mot klimatförändringarna. Det är därför av 
största betydelse att EU utformar en gemensam strategi för att bekämpa de företeelser 
som kan vara skadliga för skogarna, t.ex. bränder och luftföroreningar.

10. Europaparlamentet konstaterar att jordbruksproduktionen och skogsekosystemen är 
mycket känsliga för klimatförändringarna, vilka orsakar allt fler extrema väderhändelser, 
som inträffar allt oftare och blir allt mer intensiva på grund av de skador på skogarna som 
har orsakats av skogsbränder och skadedjursangrepp samt av massiv och okontrollerad 
avskogning i många regioner i världen. Parlamentet noterar dock att skogsarealen i 
Europa enligt undersökningen ”State of Europe’s Forests 2007” har vuxit med omkring 
13 miljoner hektar under de senaste 15 åren. Parlamentet påpekar att skogarna spelar en 
viktig roll för regleringen av flodernas vattentillförsel och för att garantera 
vattenkvaliteten och skydda viktiga vattenkällor, bevara landskap och markens bördighet 
samt skydda marken mot erosion (särskilt i bergstrakter) och mot ökenspridning (särskilt 
i arida områden). Alla dessa aspekter är av betydelse för jordbruket.

11. Europaparlamentet påpekar att artrikedomen är oerhört viktig för upprätthållandet och 
utvecklingen av jordbruksproduktionen och att skogarna i hög grad bidrar till att den 
biologiska mångfalden kan bevaras. Parlamentet betonar att den biologiska mångfald som 
garanteras av skogsekosystemen och de ekologiska funktioner som dessa fyller betraktas 
som en del av världskulturarvet.

12. Europaparlamentet understryker att EU:s skogsbruksstrategi från 1998 och åtgärdsplan 
för skogar från 2006 bör uppdateras så att de tar hänsyn till klimatförändringarna och till 
mer allmänna frågor som rör skogsskydd.
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13. Europaparlamentet anser att en aktiv skogsförvaltning är viktig eftersom den bidrar till 
Europa 2020-strategin och dess huvudsakliga syfte, dvs. att skapa tillväxt och 
sysselsättning, samt till EU:s energistrategi. Skogarna har en avsevärd potential som 
förnybar energikälla och leverantör av naturligt förnybara material, men de är för 
närvarande underutnyttjade. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att 
anordna ett offentligt samråd om jordbrukets och skogsbrukets roll i uppfyllandet av 
klimatförändringsmålen. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om hur minskningen 
av koldioxidutsläppen kan optimeras genom att produkter och byggmaterial som vid 
tillverkningen släpper ut stora mängder koldioxid byts ut samt om hur bindningen av 
koldioxid kan optimeras genom ökad användning av trä. Parlamentet anser att 
införlivandet av skogarna i EU:s gemensamma system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser optimerar skogsnäringens bidrag till kampen mot klimatförändringarna 
genom att ge skogsbruket tillträde till marknadsmekanismerna för koldioxidkrediter.

15. Europaparlamentet framhåller att kommissionen snabbt måste ta itu med olikheterna 
mellan de lagstiftningsmål som påverkar å ena sidan skogarna och å andra sidan 
jordbrukspolitiken. Parlamentet efterlyser sammanhållning mellan EU:s olika
politikområden, särskilt skogs- och jordbrukspolitiken, men även när det gäller förnybar 
energi, biologisk mångfald, industri, forskning och Europa 2020-strategin.

16. Europaparlamentet påminner om att jordbrukarna bidrar till att utöka skogsresurserna 
genom att plantera träd och inrätta blandade jord- och skogsbruk eller plantera skog på 
mindre bördig mark eller på arealer där ett effektivt jordbruk inte är möjligt och genom 
att införa vissa skyddssystem och identifiera motståndskraftiga arter. EU måste fortsätta 
att stödja skogsplantering med hjälp av nationella program för utveckling av 
landsbygden, men samtidigt se till att dessa initiativ inte stör marknaden.

17.  Europaparlamentet anser att de vilda arter som naturligt koloniserar de särskilda 
livsmiljöer som skogarna utgör förtjänar ett särskilt intresse från skogsägarnas sida, 
eftersom de bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

18.  Europaparlamentet anser att det behövs effektiv forskning om skogsekosystemens 
”försvarspotential”, samt prognos- och strategiforskning om hur man ska kunna mildra 
klimatförändringarnas effekter för hela skogs- och timmersektorn, och att det därför krävs 
att denna forskning samordnas och finansieras på EU-nivå.

19. Europaparlamentet anser att skogarna genererar ovärderliga kollektiva nyttigheter, vilket 
marknaden hittills inte i tillräcklig grad har belönat. EU måste med hjälp av de finansiella 
instrumenten ge stöd, information och incitament till skogsägarna i syfte att belöna deras 
insatser för att skydda skogarnas genetiska mångfald. Parlamentet bekräftar sin 
ståndpunkt att det behövs tillräckligt stöd till skogsbruksåtgärder inom EU, så att jord-
och skogsbrukarna får ersättning för att de tillhandahåller dessa kollektiva nyttigheter, 
även med hänsyn till att användningen av trävaror möjliggör lagring av koldioxid och 
ersättning av andra material. Parlamentet betonar att dessa europeiska stödmekanismer 
inte får störa den välfungerande marknaden för timmerprodukter, papper, pappersmassa 
och energiproduktion.
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20.  Europaparlamentet anser att EU kan stödja, samordna och komplettera de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar för att utforma riktlinjer för bästa metoder i syfte att bidra till att 
säkra skogarnas motståndskraft mot klimatförändringarna. Dessa riktlinjer bör anpassas 
till ägarnas och lokalsamhällenas behov och baseras på principerna om en hållbar 
förvaltning. Parlamentet betonar att alltför hård reglering kommer att göra 
timmerprodukter mindre konkurrenskraftiga än icke-förnybara och energiintensiva 
material, såsom plast, aluminium och betong, och kommer därmed att göra det svårare för 
EU att nå sina klimatmål.

21. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att effektivisera och uppmuntra 
skogsägarorganisationerna att verka för en hållbar skogsförvaltning, eftersom detta är det 
viktigaste verktyget för att skapa en stabil försörjning av de olika varor och tjänster som 
skogarna kan tillhandahålla och samtidigt är en grundförutsättning för anpassningen till 
klimatförändringarna. Parlamentet anser vidare att dessa organisationer bör främja den 
potential för timmerproduktion som inte används i dag och stärka skogsägarnas 
förhandlingsposition i distributionskedjan för timmer. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att främja inrättandet av ett nätverk för skogsägarorganisationerna i EU för att 
främja informationsutbyte och bästa praxis samt för att koncentrera utbudet.

22.  Europaparlamentet anser att EU måste stödja en hållbar skogsförvaltning genom att 
finansiera åtgärder av gemenskapsintresse inom skogsbruket. Inrättandet av 
skogsförvaltningsenheter måste främjas, särskilt i områden med små 
skogsbruksanläggningar, och särskild uppmärksamhet måste fästas vid skogsföretag, som 
i de flesta fall är små och medelstora företag. Företagen måste få incitament för att 
modernisera och omstrukturera sig för att klara av de nya utmaningar som följer med 
klimatförändringarna, bekämpningen av olaglig skogsavverkning, den ekonomiska krisen 
och den globala konkurrensen.

23.  Europaparlamentet framhåller även jordbrukarnas viktiga roll för att förebygga bränder.
Parlamentet anser därför att det är viktigt att främja ett livskraftigt jordbruk som kan 
bromsa nedläggningarna av jordbruk och avfolkningen av landsbygden, eftersom detta 
avsevärt ökar risken för bränder.

24.  Europaparlamentet påpekar att ihållande torka till följd av klimatförändringarna under de 
senaste åren har lett till att antalet skogsbränder ökat i vissa medlemsstater. Parlamentet 
påminner om de förslag i förbindelse med skogsbränder som parlamentet redan lagt fram 
i sitt yttrande om förebyggande av katastrofer, särskilt när det gäller behovet av 
solidaritet mellan medlemsstaterna, fördelarna med en europeisk arbetsgrupp och en 
europeisk databas för registrering av ekonomiska och sociala katastrofer, inbegripet
kartläggning av områden där det föreligger ökad risk. Parlamentet framhåller vikten av att 
prioritera inhemska arter och blandskog i beskognings- och återbeskogningsprojekt. 
Parlamentet påminner också om sina förslag för att effektivisera Europeiska socialfonden 
och behovet av större operativ kapacitet och samordning mellan de olika 
gemenskapsinstrumenten på området för naturkatastrofer.

25.  Europaparlamentet påpekar att öarna och de yttersta randområdena har ännu svårare att 
förebygga skogsbränder. Parlamentet anser att dessa områden därför bör ges särskilt stöd 
via de tillgängliga finansieringsinstrumenten, däribland solidaritetsfonden.
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26.  Europaparlamentet betonar att man för att lindra klimatförändringarnas effekter måste 
införa åtgärder som bidrar till att skogsinvesteringar blir ekonomiskt hållbara, t.ex. 
försäkringsstöd.

27.  Europaparlamentet anser att åtgärder måste vidtas på EU-nivå för att utveckla ett 
skogsövervakningssystem och tillhandahålla information om skogarna, vilket kan bidra 
till att på gränsöverskridande nivå förbättra skogsförvaltningen och bättre kontrollera 
hoten, såväl de abiotiska som de biotiska.
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