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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 effektiv skogspolitik krävs det tillförlitlig information om skogsresurserna, om 
deras tillstånd och om hur de förvaltas och används, samt tillförlitlig information om 
förändrad markanvändning. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja övervakningen 
av avskogning och skogsförstörelse genom att använda jordobservationsdata från olika 
källor.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 23 juli 2019 
Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar 
(COM(2019)0352).

2. Europaparlamentet stöder de prioriterade åtgärder som anges i meddelandet och 
uttrycker sitt åtagande att engagera sig aktivt för att genomföra de beskrivna åtgärderna.

3. Europaparlamentet beklagar djupt att EU:s mål att minska den totala tropiska 
avskogningen med 50 procent senast 2020 sannolikt inte kommer att uppnås, trots 
ansträngningarna från EU och medlemsstaterna, och stöder därför helhjärtat 
kommissionens förslag att intensifiera insatserna för att skydda och återställa världens 
skogar.

4. 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 hejda avskogningen och 
skogsförstörelsen. Parlamentet begär att Horisont Europa ska fortsätta att ge stöd på 
dessa områden.

5. Europaparlamentet betonar vikten av partnerskap med tredjeländer för att stärka den 
hållbara skogsförvaltningen, den träbaserade cirkulära ekonomin och den starka 
kopplingen mellan dessa i kampen mot avskogningen.

6. Europaparlamentet uppmanar till att öka konsumenternas medvetenhet om behovet av 
att minska konsumtionens påverkan på markerna och uppmuntrar människor att 
konsumera produkter från leveranskedjor som är ”avskogningsfria”.


