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FÖRSLAG
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet anser att det är lämpligt att i strategin ta med incitament för bevarande
och förvaltning av skogarna, och välkomnar kommissionens meddelande om en ny
EU-skogsstrategi, med tanke på att det – med iakttagande av subsidiaritetsprincipen –
behövs en gemensam övergripande strategi för att förebygga och hantera skogskatastrofer.
2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga införandet av betalningar för
miljötjänster som incitament för skogsförvaltningen. Parlamentet påpekar att en hållbar
skogsförvaltning inverkar positivt på förebyggandet av bränder, den biologiska
mångfalden och bevarandet. Dessutom är den avgörande för den ekonomiska
utvecklingen, särskilt på landsbygden och i avsides belägna områden.
3. Europaparlamentet betonar att skogsbränder, särskilt i Medelhavsområdet, är ett
återkommande fenomen som både orsakar och är en konsekvens av klimatförändringarna.
Parlamentet påpekar att stormar, bränder och skogsskadegörare är naturkatastrofer som
kan minimeras med hjälp av skogsbrukstekniska åtgärder. Dessutom bör man vid sidan av
en bättre skogsförvaltning även främja särskilda åtgärder såsom införandet av betesdrift
eller skapandet av mosaikstrukturer med trädjordbruk. Dessa strategier bör ingå i den
gemensamma jordbrukspolitiken, via såväl den första pelaren (betesmarker) som den
andra pelaren (landsbygdsutveckling).
4. Europaparlamentet anser att tillämpningen av bioekonomikonceptet måste främjas för att
gynna skogsbrukskedjornas ekonomiska lönsamhet genom innovation och
tekniköverföring och, i detta avseende, bättre stödja andra produkter från skogen än virke.
5. Europaparlamentet betonar att man även måste utnyttja den möjlighet som återanvändning
och effektiv användning av skogsodlingsmaterial ger när det gäller att minska dels
underskottet i unionens handelsbalans dels den icke hållbara förvaltningen, bevara miljön
och minska avskogningen i tredjeländer.
6. Europaparlamentet understryker att skogsbruksplanerna inte får omvandlas till nya
administrativa bördor, som läggs ovanpå befintliga bördor och som försvårar för en
hållbar användning av de europeiska skogarna. Därför uppmanar parlamentet
medlemsstaterna att se över genomförandet av skogsbruksplanerna med beaktande av
principerna om proportionalitet och om att ”tänka småskaligt först”. Dessutom bör
medlemsstaterna använda sig av den metod som innebär att förvaltaren lämnar en
ansvarsdeklaration.
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