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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:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppfattning att skogar har stor betydelse 
för att man ska kunna komma till rätta med klimatkrisen. Parlamentet betonar att hållbart 
skogsbruk spelar en avgörande roll för att EU ska uppnå sina klimatmål och kunna 
tillhandahålla nödvändiga ekosystemtjänster, såsom biologisk mångfald.

2. Europaparlamentet framhåller att syftet med skogsbruksåtgärder på EU-nivå bör vara att 
”anpassa” skogarna till klimatförändringarna snarare än att ”skydda” dem. På så vis 
skapas även överensstämmelse med den terminologi som vanligtvis används i övrig 
klimatförändringspolitik.

3. 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 bästametoder 
kan ge till ett multifunktionellt och hållbart skogsbruk, i synnerhet med hänsyn till de 
gränsöverskridande utmaningar som står för dörren.

4. Europaparlamentet betonar vikten av internationellt samarbete om fastställande av 
standarder, bästametoder och tekniköverföring, särskilt inom samarbetet för att minska 
utsläpp från avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna.

5. Europaparlamentet understryker behovet av att ta hänsyn till subsidiaritetsprincipen och 
lokala och nationella myndigheters roll i skogspolitiken. Enligt parlamentet finns det en 
risk för att en gemensam EU-politik blir för allmän för att en nödvändig klimatanpassning 
ska kunna nås, eftersom klimatutmaningarna ter sig olika på olika håll i Europa, 
ägandeformerna inom skogsindustrin skiljer sig åt och ekosystemen och målsättningarna 
inte är desamma inom unionen.

6. Europaparlamentet betonar skogarnas betydelse för regional utveckling, särskilt på 
landsbygden där skogsindustrin bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välstånd.

7. Europaparlamentet inser vikten av att upprätthålla eller öka skogstillgångarna för olika 
ändamål i EU.

8. Europaparlamentet efterlyser ytterligare forsknings-, utbildnings- och 
informationsåtgärder om klimatförändringarnas risker för skogarna och skogsindustrin 
och långsiktig planering från skogsindustrins, regionernas och medlemsstaternas sida.

9. Europaparlamentet understryker att samordningen och informationen inom EU och mellan 
EU och medlemsstaterna måste förbättras och anser att detta delvis skulle kunna uppnås 
om kommissionen samordnade alla aktiviteter med anknytning till skogspolitiken inom en 
enda avdelning, företrädesvis inom GD Näringsliv eller GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling.


