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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Växande träd binder koldioxid från atmosfären och är både en betydande källa till och 
sänka för kolflöden, och eftersom de europeiska skogsområdena breder ut sig uppskattar 
man att mängden kol i biomassa från skog i Europa för närvarande kommer att öka med 
116 miljoner megaton per år.

B. Enligt FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) håller den långvariga 
utvecklingen med ett ökande skogsbestånd i Europeiska unionen i sig.

C. I Europa finns totalt 177 miljoner hektar skog och annan trädbevuxen mark, vilket 
motsvarar 42 procent av landarealen.

D. Det är mycket stora skillnader mellan de naturbetingade förhållandena i Europas olika 
skogsregioner, som sträcker sig från subarktiska områden till Medelhavsområdet och
alpina berg till lågland, inklusive flodslätter och deltan.

E. Skogarna ger miljontals arbetstagare, företagare och skogsägare försörjning och bidrar 
avsevärt till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välstånd.

F. 2005 omsatte sektorn ungefär 380 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 9 procent av 
Europas BNP.

G. Ett hållbart skogsbruk, inklusive skogsskydd, är avgörande för att bevara skogarnas 
mångfald, välmående och återhämtningsförmåga.

H. Aktivt och hållbart förvaltade skogar utgör en av de mest effektiva möjligheterna att binda 
koldioxid från atmosfären.

I. Skogssektorn är särskilt viktig i landsbygdsregionerna och de 350 000 företagen inom den 
skogsbaserade industrin sysselsätter ungefär 3 miljoner personer, dvs. 8,6 procent av den 
europeiska tillverkningsindustrins sammanlagda arbetskraft.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppfattning att skogar är en av de 
viktigaste faktorerna för att man ska kunna komma till rätta med klimatförändringarnas 
bakomliggande orsaker, exempelvis genom att de binder koldioxid från atmosfären. 
Parlamentet betonar att hållbart skogsbruk, inklusive skogsskydd och restaurering av 
skogar som är anpassad till olika förhållanden i Europa, spelar en avgörande roll för att 
EU ska kunna uppnå sina klimatmål och bevara skogarnas biologiska mångfald, som 
tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (leveranser till användarna av trä såväl som 
tjänster genom lagring av koldioxid och naturkatastrofskydd) liksom kulturella tjänster 
(genom hållbar turism) som är absolut nödvändiga för samhället.

2. Europaparlamentet anser att en kraftfull politik mot klimatförändringarna är helt förenlig 
med ambitionen att vidareutveckla skogsindustrin som en viktig näringsgren i Europa. 
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Parlamentet anser att skogsindustrin bör vidareutvecklas så att den även i framtiden bidrar 
till hållbar ekonomisk tillväxt och skapar nya jobb samt bekämpar klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet påpekar att samtidigt som vissa medlemsstater redan tillämpar 
hållbarhetsprinciper i sitt skogsbruk har andra medlemsstater inte infört några sådana. 
Parlamentet understryker att EU måste se till att hållbart skogsbruk i dess sanna 
bemärkelse införs i alla medlemsstater och föreslår att EU inrättar ett kunskapscentrum för 
att ge nödvändig information till medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet framhåller att syftet med skogsbruksåtgärder på EU-nivå bör vara både 
att ”anpassa” skogarna till klimatförändringarna och att övervaka och förbättra 
skogsskyddet, i synnerhet när det gäller livsmiljöer av hög kvalitet.

5. Europaparlamentet noterar det potentiella mervärde den europeiska samordningen av 
information om skogsfrågor och övervakningen av mål för anpassning till 
klimatförändringarna, begränsningsmål samt mål för förnybar energi och bästa metoder 
kan ge till ett multifunktionellt och hållbart skogsbruk, i synnerhet med hänsyn till de 
gränsöverskridande utmaningar som står för dörren.

6. Europaparlamentet efterlyser sammanhållning mellan EU:s olika politikområden när det 
gäller skogsbruk, jordbruk, förnybar energi, biologisk mångfald och andra miljörelaterade 
frågor, samt mellan industri- och forskningspolitiken och EU 2020-strategin.

7. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka konkurrenskraften i skogssektorn genom 
investeringar i innovation och forskning och i utveckling av mekanismer för spridning av 
den kunskap som genereras.

8. Europaparlamentet poängterar att några av de viktigaste utmaningarna som de europeiska 
skogarna står inför är skogsbränder, avskogning, förlust av biologisk mångfald och 
därmed försämrad återhämtningsförmåga, invasion av invasiva arter, parasiter och 
skadegörare och andra skogssjukdomar. Parlamentet anser att EU bör möta dessa 
utmaningar genom samarbets- och informationsinitiativ.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna att markant höja skogarnas betydelse för skyddet mot översvämningar, 
jordskred, bränder, förlust av biologisk mångfald och katastrofer på grund av extremt 
väder, samtidigt som översvämningsskydd tas i beaktande vid utvecklingen av 
informationssystem och utarbetandet av ekonomiska stödsystem för skogar.

10. Europaparlamentet betonar vikten av internationellt samarbete både på administrativ nivå 
och på forskningsnivå för att fastställa standarder, bästa metoder samt överföring av
teknik och vetenskapligt kunnande, särskilt inom systemet för minskade utsläpp från 
avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna (Redd). Parlamentet betonar även 
att vinsterna med Redd-systemet inte kan delas rättvist utan aktivt samarbete och utbyte av 
bästa metoder. Parlamentet framhåller GMES-programmets betydelse för att kartlägga, 
övervaka och registrera skogsregioner på europeisk och internationell nivå, och den 
betydelse den insamlade informationen kan få i FN:s förhandlingar om 
klimatförändringar.
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11. Europaparlamentet framhäver behovet av ett hållbart skogsbruk och att skogens 
produktiva och skyddande funktioner likväl som dess generella lönsamhet bevaras, samt 
betonar behovet av att stärka skogens motståndskraft i EU mot klimatförändringar och 
förlust av biologisk mångfald. 

12. Europaparlamentet understryker behovet av att ta hänsyn till de olika utmaningarna för 
skogspolitiken i EU. Parlamentet noterar särskilt att ekosystemen är olika, 
ägandeformerna inom skogsnäringen skiljer sig åt och klimatutmaningarna ter sig olika på 
olika håll i Europa. Parlamentet framhåller behovet av att vidta åtgärder och genomföra 
övervakning på rätt nivå, dvs. på lokal eller regional nivå, medlemsstatsnivå eller 
EU-nivå.

13. Europaparlamentet varnar för obegränsad kommersiell exploatering av skogsresurserna, 
vilket väldigt ofta leder till oåterkalleliga skador, särskilt på naturskogar.

14. Europaparlamentet betonar skogarnas betydelse för länders ekonomier, särskilt för 
regional utveckling, i synnerhet på landsbygden där skogsindustrin i stor omfattning 
bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, välstånd, konkurrenskraft och regionernas 
attraktionskraft.

15. Europaparlamentet understryker att eftersom skogslagstiftningen påverkar miljontals små 
skogsägare bör skogspolitiken göra en avvägning mellan hänsyn till äganderätten och krav 
på att tillhandahålla kollektiva nyttigheter.

16. Europaparlamentet påpekar att skogsbruk är en naturlig del av en integrerad landsbygds-
och regionalpolitik, och därför bör ingå i diskussionerna om den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013 och att man bör undersöka vilka åtgärder som behövs på 
skogsområdet.

17. Europaparlamentet konstaterar att vindkraftparker i många fall kan placeras i 
skogsområden, och anser att åtgärder till fördel för förnybara energikällor och skogsskydd 
kompletterar och inte konkurrerar med varandra.

18. Europaparlamentet inser vikten av att upprätthålla eller öka skogstillgångarna för olika 
ändamål i EU, i synnerhet i de medlemsstater som är värst drabbade av extrema 
väderförhållanden och klimatförändringar, eftersom skogar och skogsområden är förenade 
med betydande sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster. Parlamentet inser även att 
skogsskyddet bör inriktas på förebyggande åtgärder och anpassningsåtgärder så att 
skogarna inte mister sina produktionsmässiga, ekologiska och sociala funktioner.

19. Europaparlamentet anser att virkesråvaror kan fungera som lågenergialternativ till 
energiintensiva material, som metallegeringar, plast och betong, vilka används flitigt inom 
byggnadsindustrin och andra branscher. Parlamentet framhåller risken med överdriven 
reglering som försvagar timmerprodukters konkurrenskraft i jämförelse med dessa 
icke-förnybara material.

20. Europaparlamentet understryker behovet av att koncentrera uppmärksamheten på 
leveranskedjan av råvaror och tillverkade produkter, i syfte att kunna garantera laglig 
handel och skogsskydd. Parlamentet betonar att styrning av leveranskedjan skulle kunna 
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bidra till att skapa rättvisare villkor, för vilka intressenters engagemang och 
samarbetsinsatser har en avgörande betydelse.

21. Europaparlamentet uppmanar till vaksamhet och nära övervakning av skogstillgångarna i 
syfte att se till att bioenergistrategier och ökad skörd av biomassa inte medför att skogens 
kapacitet att lagra koldioxid utarmas och klimatförändringsmål motverkas.

22. Europaparlamentet framhåller skogsområdens obestridliga betydelse för den allmänna 
säkerheten, eftersom de skyddar den mänskliga livsmiljön mot de negativa 
konsekvenserna av naturfenomen.

23. Europaparlamentet framhåller vikten av att företagen inser fördelarna, i form av 
trovärdighet, reklam och övrig ekonomisk nytta, med att engagera sig i bevarande av den 
biologiska mångfalden och skogsskydd.

24. Europaparlamentet belyser behovet av att stärka kommunikations- och 
informationspolitiken för att ett hållbart skogsbruk, anpassning till klimatförändringar, 
information till allmänheten och uppmaningar att använda hållbart trä ska kunna 
säkerställas.

25. Europaparlamentet noterar vikten av att utbyta bästa metoder om hur företag och 
industrisektorer med hjälp av ett livscykelperspektiv kan bidra till målen för biologisk 
mångfald och hur de kan fungera som en länk mellan bevarande av biologisk mångfald 
och intäktsgenerering.

26. Europaparlamentet noterar att det i Europa finns en obestridlig fackkompetens när det 
gäller skog, som en följd av en lång tradition av skogsbruk. Parlamentet efterlyser dock 
ytterligare forsknings-, utbildnings-, kommunikations- och informationsåtgärder om 
klimatförändringarnas risker för skogarna och skogsindustrin och långsiktig planering från 
de regionala myndigheternas och medlemsstaternas sida, i samarbete med intressenter och 
kommissionen. Parlamentet anser att det fortfarande krävs mer forskning om hur olika 
typer av skogar absorberar koldioxid.

27. Europaparlamentet efterlyser ytterligare forsknings-, utbildnings- och 
informationsåtgärder om klimatförändringarnas risker för skogarna och skogsindustrin 
och långsiktig planering från skogsindustrins, regionernas och medlemsstaternas sida. 
Parlamentet understryker behovet av bättre samordning av europeiska och nationella 
forskningsprogram om klimatförändringarnas risker för skogarna och skogsindustrin. 
Kommissionen uppmanas att undersöka möjligheten att inrätta en referenswebbplats med 
digital kartläggning av skogsområden och tillåten verksamhet i dessa, samt av 
Naturaområden och sällsynta ekosystem, för att statliga myndigheter, privatpersoner och 
företag ska bli bättre informerade.

28. Europaparlamentet betonar att skogarnas anpassningskapacitet kan ha en positiv inverkan 
på skogskomplex och skogsindustrin i förhållande till effekterna av klimatförändringarna 
och efterlyser därför större ekonomiskt stöd till forskning om denna anpassningskapacitet.

29. Europaparlamentet understryker att samordningen och informationen inom EU och mellan 
EU och medlemsstaterna måste förbättras. Parlamentet anser att ett tillvägagångssätt i 
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syfte uppnå detta är att en av kommissionens enheter tilldelas rollen att aktivt samordna 
unionens samtliga aktiviteter med anknytning till skogsbruk. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheterna och lägga fram ett förslag om att inrätta en 
sådan funktion inom ett generaldirektorat.

30. Europaparlamentet understryker behovet av att utarbeta en strategi för finansiella 
instrument inriktade på målen för skogsindustrin i EU och internationellt, inklusive utbyte 
av bästa metoder mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 
fram en studie före utgången av 2011.

31. Europaparlamentet anser att industriellt utnyttjande av resurser för att tillhandahålla trä 
som råvara för den kemiska industrin eller halvfabrikat för tillverkning av byggmaterial i 
första hand bör begränsas till skogsplanteringar. Parlamentet varnar för de negativa 
effekterna av att privatisera medlemsstaternas naturtillgångar, inklusive skog.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på europeisk och nationell nivå ta fram 
och övervaka indikatorer för skog och skogsfunktioner (exempelvis skogstäcke, 
föryngringsförmåga, fältkapacitet, erosionsgrad, återbeskogningsarealer osv.).

33. Europaparlamentet påpekar att man i torra områden och i områden där det finns risk för 
ökenspridning genom att utföra återbeskogning med produktiva arter kommer att gagna 
invånarna och garantera deras engagemang i naturvård och brandbekämpning.

34. Europaparlamentet erkänner att skogarna är särskilt viktiga i Medelhavsländerna, eftersom 
de bidrar till att sänka temperaturen och balansera vattnets kretslopp, och anser därför att 
återbeskogning bör föregås av vetenskapliga studier i syfte att avgöra vilka arter och 
platser som lämpar sig bäst för markvårdande ändamål och regnvattenuppsamling.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta med sina 
insatser för att få ett slut på olaglig skogsavverkning och handel med timmer som 
producerats på det sättet, eftersom de med dessa ansträngningar bidrar till att bekämpa 
avskogning, skogsförstörelse och förlust av biologisk mångfald.

36. Europaparlamentet anser att träd som odlas inom ramen för trädjordbruk bör bedömas på 
samma vis som improduktiva traditionella skogsområden när det gäller kampen mot 
klimatförändringarna, eftersom de i betydande grad binder koldioxid.
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