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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Den globala avskogningen kan hanteras genom att man erkänner skogarnas värde, tar 
itu med effekterna av våra konsumtionsmönster, säkrar skogarnas ekonomiska värde 
och skyddar markbesittningsrätten. Det är samtidigt mycket viktigt att skydda 
primärskogar och stimulera återställandet av sekundärskogar.

B. Friska och hållbart förvaltade och nyttjade skogar är av avgörande betydelse för att 
bidra till unionens globala åtaganden och politiska mål. 

C. De klimatfördelar och andra ekosystemtjänster som tillhandahålls av skogarna och den 
skogsbaserade sektorn kommer att vara avgörande för att man ska kunna uppnå 
unionens internationella åtaganden, såsom FN:s mål för hållbar utveckling och 
åtagandena enligt Kyotoprotokollet, Parisavtalet och andra internationella instrument.

D. En hållbar skogsförvaltning kan ha en betydande inverkan på förebyggandet av 
avskogning och har en positiv inverkan på skogarnas hälsa och mångfald. 

E. Indirekt ändring av markanvändning kan uppstå när man på mark som tidigare använts 
för produktion av livsmedel eller foder börjar producera biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen, vilket kan leda till att jordbruksmarken utvidgas till 
marker med stora kollager, något som därmed bidrar till den globala avskogningen.

F. Avskogning och omvandling av ekosystem i vissa delar av världen kan kopplas till 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat när det gäller 
ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens rättigheter.

G. I sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given1 uppmanar 
parlamentet kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett förslag till en europeisk 
rättslig ram på grundval av tillbörlig aktsamhet för att säkerställa hållbara och 
avskogningsfria leveranskedjor för produkter som släpps ut på EU-marknaden.

H. Träråvaror och träprodukter bör endast komma från skogar som skördas lagligt i 
enlighet med de principer för hållbar skogsförvaltning som tagits fram inom ramen för 
internationella skogsprocesser, såsom FN:s mål för hållbar utveckling (särskilt mål 
nr 15) och ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (Forest Europe), som 
omfattar såväl miljömässiga och sociala som ekonomiska mål.

I. Genomförandet av EU:s timmerförordning2 måste främjas, så att trä som har avverkats 
illegalt inte kommer in på den inre marknaden.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_SV.html
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1. Europaparlamentet understryker skogens mångsidiga roll i samhället och de många 
olika ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller, inbegripet sådana som rör tillgång 
till råvaror, förnybar energi, syretillförsel, koldioxidbindning, luftkvalitet, lagring och 
filtrering av vatten samt erosionskontroll.

2. Europaparlamentet noterar att hållbar skogsförvaltning gör det möjligt att ta till vara på 
skogsbrukets värde över tid, och därför innebär det ekonomiska incitamentet för hållbar 
skogsförvaltning att skogstillgångar kan fördubblas, eftersom avverkningen sker i 
saktare takt än tillväxten, och därmed fortsätter skogsvolymen att öka.

3. Europaparlamentet påminner om att unionen hanterar risken för avskogning genom 
EU:s timmerförordning, kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 
Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) – Förslag till en 
handlingsplan för EU, de frivilliga partnerskapsavtal som främjar flerpartsprocesser i 
producentländerna och direktivet om förnybar energi (RED II)3, som innehåller flera 
regler och skulle kunna tjäna som en värdefull grund för att minimera risken för 
avskogning och olaglig avverkning. Parlamentet konstaterar att RED II utvidgar 
skyldigheten att uppfylla unionens hållbarhetskriterier från biodrivmedel till alla slutliga 
användningsområden för bioenergi, inbegripet uppvärmning/kylning och elektricitet, 
men att direktivet endast omfattar råvaror som används för bioenergiproduktion och 
därför i nuläget inte kan säkerställa att det är förbjudet med icke energirelaterad 
användning av råvaror som är kopplade till avskogning eller omvandling av ekosystem 
för biobränsle.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla en hållbar bioekonomi som ger 
hållbart producerade produkter ett högt ekonomiskt värde.

5. Europaparlamentet påminner om att RED II begränsar bidraget till unionens mål för 
förnybar energi från livsmedels- och fodergrödor som anses innebära en hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning och för vilka en betydande utvidgning av 
råvaruproduktionsområdet till mark med stora kollager har kunnat konstateras. 
Parlamentet noterar att bidraget från dessa biodrivmedel med hög risk för indirekt 
ändring av markanvändning kommer att minskas till 0 procent senast 2030. Parlamentet 
anser att denna bestämmelse är av avgörande betydelse, eftersom den begränsar de 
negativa och oavsiktliga effekterna av unionens politik för förnybar energi på den 
globala avskogningen.

6. Europaparlamentet noterar att man under vissa omständigheter kan undvika effekterna 
av indirekt ändring av markanvändning från drivmedel som generellt anses innebära 
hög risk för indirekt ändring av markanvändning. Parlamentet välkomnar att 
kommissionen i enlighet med de befogenheter den delegerats av medlagstiftarna enligt 
RED II har fastställt kriterier för identifiering och certifiering av biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändring av markanvändning. 
Parlamentet noterar att sådana certifierade biodrivmedel är undantagna från de gränser 
och det mål om gradvis minskning som fastställts för biodrivmedel med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning.

s. 23).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
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7. Europaparlamentet betonar att det framför allt behövs oberoende övervakning av 
produktionen av och handeln med råvaror kopplade till avskogning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka sina insatser i dessa frågor genom Horisont Europa och 
att stödja oberoende övervakning i producentländerna samt utbyte av bästa praxis och 
lärdomar mellan dem i syfte att förbättra den metod som används och informationens 
detaljnivå.

8. Parlamentet understryker den mycket viktiga roll som forskning och innovation spelar 
för att öka den hållbara skogsförvaltningens och den skogsbaserade sektorns bidrag till 
att bemöta utmaningen med avskogning och komma till rätta med klimatförändringarna.

9. Europaparlamentet understryker betydelsen av utbildning och av en kunnig och 
välutbildad arbetskraft för att framgångsrikt kunna omsätta en hållbar skogsförvaltning i 
praktiken. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att vidta 
åtgärder och använda sig av befintliga partnerskap för att underlätta utbytet av bästa 
praxis på detta område.

10. Europaparlamentet betonar att man måste ta hänsyn till dels kopplingarna mellan den 
skogsbaserade sektorn och andra sektorer, dels vikten av digitalisering och investeringar 
i forskning och innovation för att övervaka avskogningen.

11. Europaparlamentet understryker bidraget från icke-statliga organisationer, 
miljöaktivister, branschorganisationer och visselblåsare i kampen mot olaglig 
avverkning av timmer som leder till avskogning, förlust av biologisk mångfald och 
ökade utsläpp av växthusgaser.

12. Europaparlamentet framhåller den positiva roll som unionens skogsbaserade industri 
spelar i främjandet av globala standarder för hållbar skogsförvaltning. Parlamentet anser 
att unionens industrier, små och medelstora företag och mikroföretag inom skogssektorn 
bör spela en nyckelroll i dialogen med partnerländerna om hur man ytterligare kan 
främja hållbarhet i hela värdekedjan. Parlamentet konstaterar dock att omkring 
80 procent av den globala avskogningen orsakas av jordbruk, och anser därför att 
standarder och certifieringssystem bör inriktas specifikt på denna sektor.

13. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka de standarder och certifieringssystem 
som redan finns i stället för att införliva nya standarder och certifieringssystem. 
Parlamentet noterar vidare att dessa standarder och certifieringssystem måste vara 
förenliga med Världshandelsorganisationens regler. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av ett evidensbaserat beslutsfattande när det gäller 
strategier för skogen, den skogsbaserade sektorn och dess värdekedjor. Parlamentet 
bekräftar att en hållbar och aktiv skogsförvaltning är ett effektivt sätt att förhindra 
skogsskador och avskogning och att bevara den biologiska mångfalden. 

15. Europaparlamentet betonar att det bör tas fram initiativ för att ta itu med problem 
utanför unionen, med fokus på tropikerna och de drivkrafter utanför skogssektorn som 
ligger bakom ohållbara skogsmetoder och leder till avskogning och skogsförstörelse. 

16. Europaparlamentet noterar vikten av att säkerställa att avskogning ingår i de politiska 
dialogerna på nationell nivå och av att hjälpa partnerländer att ta fram och genomföra 
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nationella ramar för skogsbruket och ett hållbart skogsbruk. Parlamentet betonar att 
dessa nationella ramar måste spegla både inhemska behov och globala åtaganden. 
Parlamentet betonar behovet av att införa mekanismer som ger småbrukare incitament 
att upprätthålla och förbättra ekosystemet och produkter som kommer från hållbart 
skogs- och jordbruk.

17. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att förbättra de mekanismer som 
bidrar till att identifiera källan eller ursprunget till det trämaterial som släpps ut på den 
inre marknaden.

18. Europaparlamentet påpekar att enbart frivilliga åtgärder och system inte kommer att 
kunna stoppa avskogningen och skogsförstörelsen. Parlamentet anser att lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet är ett möjligt verktyg i detta avseende, som i enlighet med 
internationella standarder och skyldigheter kan se till att råvaror som innebär risker för 
skogen och som släpps ut på den inre marknaden har leveranskedjor som inte härrör 
från avskogning eller andra verksamheter som kränker de miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna för ursprungsbefolkningar och lokalbefolkningar, inbegripet kvinnor, eller 
orsakar skogsförstörelse och omvandling eller förstöring av naturliga ekosystem. 
Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att lägga fram ett förslag till en 
unionsrättslig ram i detta avseende, på grundval av tillbörlig aktsamhet och av en 
konsekvensbedömning som inriktas särskilt på små och medelstora företag. Parlamentet 
understryker behovet av att säkerställa att den nya rättsliga ramen skapar möjligheter för 
små och medelstora företag, och inte leder till en alltför stor administrativ börda. 

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att utöka 
användningen av satellitsystemet Copernicus för skogsövervakning och förebyggande 
av skogsbränder och skogsskador, inbegripet övervakning och identifiering av 
orsakerna bakom bränder och skogsskador, avskogning och omvandling av ekosystem, 
samt att underlätta tillgången till det för medlemsstaternas behöriga myndigheter och 
säkra en direkt källa till öppna data för små och medelstora företag och uppstartsföretag.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att skapa en mekanism för 
tidig varning för att informera konsumenter, offentliga myndigheter och företag som 
köper råvaror från områden där det finns risk för avskogning.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka samarbetet med alla aktörer, både 
inom den offentliga och privata sektorn, för att säkerställa att de engagerar sig för 
principen om ansvarsfull skogsförvaltning, ansvarsfulla avverkningsmetoder och hållbar 
produktion.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna göra 
mer för att stärka standarder och certifieringssystem som bidrar till att identifiera och 
främja avskogningsfria råvaror. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka transparensen i leveranskedjorna, 
minimera risken för avskogning för industrin och konsumenterna och göra det möjligt 
för industrin och konsumenterna att spela sin roll i skapandet av avskogningsfria 
leveranskedjor.
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24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s Flegt-handlingsplan, med 
inriktning på frivilliga partnerskapsavtal som viktiga bilaterala handelsavtal med 
tredjeländer, och att införliva planen i den nya europeiska skogsstrategin för att 
uppmuntra tredjeländer att överge avskogningspolitiken.
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