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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. Avskogningen kan delvis hanteras genom att säkra skogarnas ekonomiska värde och 
skapa incitament att äga skog. Det är samtidigt mycket viktigt att bibehålla en balans 
mellan primärskog och återbeskogning av sekundärskog.

B. Enligt unionslagstiftningen bör träråvaror endast komma från skogar som skördas i 
enlighet med de principer för hållbart skogsbruk som tagits fram inom ramen för 
internationella skogsprocesser, såsom ministerkonferensen om skydd av skogarna i 
Europa (Forest Europe).

1. Europaparlamentet påminner om att unionen hanterar risken för avskogning genom 
EU:s timmerförordning1, kommissionens meddelande Skogslagstiftningens efterlevnad, 
styrelseformer och handel (FLEGT) och direktivet om förnybar energi2 (RED II), som 
innehåller flera regler med syfte att minimera risken för avskogning och olaglig 
avverkning.

2. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för att stärka standarder och 
certifieringssystem som bidrar till att identifiera och främja avskogningsfria råvaror.

3. Europaparlamentet betonar att det framförallt behövs marknadsövervakning av råvaror 
kopplade till avskogning. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser i 
denna fråga genom Horisont Europa.

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att utöka 
användningen av satellitsystemet Copernicus för skogsövervakning och förebyggande 
av skogsbränder och skogsskador.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att införa en 
mekanism för tidig varning för att informera konsumenter, offentliga myndigheter och 
företag som köper råvaror från områden där det finns risk för avskogning.

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).
2 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).


