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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. För en hållbar och effektiv skogspolitik krävs det tillförlitlig information om 
skogsresurserna, om deras tillstånd och om hur de förvaltas och används, samt 
tillförlitlig information om förändrad markanvändning. 

B. Skogen och den skogsbaserade värdekedjan är grundläggande för vidareutvecklingen av 
den cirkulära bioekonomin genom att de skapar arbetstillfällen och ekonomisk välfärd i 
landsbygds- och stadsområden, bidrar till begränsning av klimatförändringarna och 
erbjuder hälsomässiga fördelar. 

1. Europaparlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater förväntas vidta 
omedelbara åtgärder för att skydda och återställa skogen om de ska kunna uppfylla sina 
åtaganden enligt FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet, den globala strategiska 
planen för biologisk mångfald 2011–2020 och FN:s strategiska plan för skog och dess 
globala skogsmål.

2. Europaparlamentet är djupt oroat eftersom EU:s åtagande att stoppa avskogningen 
senast 2020 som en del av målen för hållbar utveckling sannolikt inte kommer att 
uppfyllas, trots insatserna från EU och dess medlemsstater. Parlamentet stöder helhjärtat 
kommissionens förslag att intensifiera insatserna för att skydda och återställa världens 
skogar.

3. Europaparlamentet understryker att avskogningen och skogsförstörelsen runtom i 
världen är allvarliga problem, och välkomnar därför kommissionens meddelande av den 
23 juli 2019 Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar 
(COM(2019)0352). 

4. Europaparlamentet noterar de prioriterade åtgärder som anges i meddelandet och 
uttrycker sitt åtagande att engagera sig aktivt för att vidareutveckla de beskrivna 
åtgärderna så att de blir ändamålsenliga och kompletterande, och kräver att de därefter 
förstärks och genomförs korrekt. Parlamentet betonar att det behövs ett helhetsgrepp 
och att åtgärderna måste bygga på de tre hållbarhetspelarna, nämligen miljömässig, 
ekonomisk och social hållbarhet. 

5. Europaparlamentet framhåller att hållbar skogsförvaltning kan förhindra avskogning 
och har en positiv effekt på skogarnas tillstånd och mångfald, möjliggör bindning och 
lagring av koldioxid i motståndskraftiga och växande skogar och lagring av koldioxid i 
avverkade träprodukter samt tillhandahåller en förnybar och klimatvänlig råvara som 
ersätter energiintensiva material och fossila bränslen.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att främja en inkluderande partnerskapsstrategi på 
alla nivåer med tredjeländer för att stärka den hållbara markförvaltningen och ett 
hållbart jordbruk, liksom besittningsrättsliga förhållanden, goda styrelseformer och den 
träbaserade och avskogningsfria cirkulära ekonomin, och att ytterligare utveckla den 
starka kopplingen mellan dessa i kampen mot avskogningen, samtidigt som 
rättigheterna för ursprungsbefolkningar, småbrukare och lokalsamhällen respekteras. 
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7. 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 
nationella ramar för skogsbruket och ett hållbart skogsbruk, med beaktande av 
medlemsstaternas olika former av skogsförvaltning. Parlamentet betonar att dessa 
nationella ramar måste spegla både inhemska behov och globala åtaganden. Parlamentet 
betonar behovet av att genomföra incitamentsmekanismer för småbrukare så att de kan 
upprätthålla och förbättra ekosystemet och de produkter som kommer från hållbart 
skogs- och jordbruk. 

8. Europaparlamentet framhåller att Horisont 2020 redan har finansierat betydande 
forskning och innovation inom omställningen till mer hållbara metoder för 
markanvändning och leveranskedjor i syfte att stoppa avskogningen och 
skogsförstörelsen. Parlamentet efterlyser ökad finansiering så att Horisont Europa kan 
fortsätta att ge stöd på dessa områden. 

9. Europaparlamentet betonar att genomförandet av EU:s timmerförordning1 måste 
främjas, så att trä som har avverkats illegalt inte kommer in på EU:s inre marknad.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att mobilisera privata investeringar för att ta 
itu med drivkrafterna bakom avskogningen och förverkliga målen för hållbar utveckling 
och Parisavtalet. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av ett 
konkurrenskraftigt regelverk och behovet av att involvera aktörerna fullt ut i alla skeden 
av den politiska processen.

11. Europaparlamentet betonar att det krävs mer bedömning av ytterligare 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder på efterfrågesidan som är förenliga med WTO 
för att säkerställa en samsyn i fråga om avskogningsfria leveranskedjor. Parlamentet 
betonar behovet av att öka transparensen i leveranskedjan och minimera risken för 
avskogning i allmänhet samt för avskogning i samband med råvaruimport till EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med andra konsumentländer 
om avskogningsfria leveranskedjor, finansiering och investeringar.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och stimulera industridriven 
innovation och initiativ för att öka hållbarheten i värdekedjorna.

13. Europaparlamentet uppmanar unionen att i nära samarbete med medlemsstaterna stödja 
övervakningen av avskogning och skogsförstörelse genom att använda 
jordobservationsdata från olika källor och genom att ta fram satelliter som ger mer 
detaljerad landavbildning så att det går att övervaka avskogningen på ett korrekt sätt och 
i realtid. Parlamentet noterar att sådan information skulle vara ett värdefullt verktyg i 
kampen mot avskogningen i hela världen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka transparensen i leveranskedjorna 
och minimera risken för avskogning för industrin och konsumenterna, vilket 
sammantaget bidrar till avskogningsfria leveranskedjor.

15. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka de redan befintliga standarderna och 

1 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, 
s. 23).
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certifieringssystemen i stället för att införliva nya standarder och certifikat i reglerna, 
och betonar dessutom att standarderna och certifieringssystemen måste vara förenliga 
med WTO:s regler.

16. Europaparlamentet uppmanar till att öka medvetenheten bland konsumenterna och EU:s 
industrier om behovet av att minska konsumtionens påverkan på markerna och 
uppmuntrar människor att konsumera produkter från – och EU:s bioekonomi att ta fram 
– leveranskedjor som är ”avskogningsfria”.

17. Europaparlamentet uppmanar återigen 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 alla produkter som släpps ut 
på EU-marknaden, i enlighet med internationella standarder och skyldigheter. 
Parlamentet insisterar på att sådan lagstiftning ska åtföljas av en robust 
efterlevnadsmekanism och omfatta effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner vid bristande efterlevnad.
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