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Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 1
Punkt 1

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att införa en handlingsplan för 
ett hållbart skogsbruk och understryker att EU:s ansvar på skogspolitikens område är 
och skall förbli mycket begränsat. Utgångspunkten för allt beslutsfattande som 
påverkar de europeiska skogarna måste vara att de europeiska skogarna ser väldigt 
olika ut och möter olika miljöutmaningar. EU:s handlingsplan för ett hållbart 
skogsbruk måste vara förenlig med EU:s och medlemsstaternas internationella 
åtaganden samt utformas med framhållande av subsidiaritetsprincipen och bygga på 
de nationella skogsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 2
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet beklagar att miljövärdena i Europas skogsarealer under det 
senaste årtiondet minskat avsevärt, trots att dessa arealer ökar sett till 
virkesförrådet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin handlingsplan 
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inbegripa garantier för att skogsnäringen inte kommer att bidra till ytterligare 
förluster och fragmentering av livsmiljöer och på så sätt äventyra EU:s mål om att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010.

Or. en

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 3
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet understryker att EU inte skall utveckla någon gemensam 
skogspolitik och att detta politikområde är en angelägen nationell fråga.

Or. sv

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 4
Punkt 2

2. Europaparlamentet betonar vikten av skogens multifunktionella roll. Skogarna ger 
betydande ekologiska, sociala samt ekonomiska bidrag till att uppfylla viktiga 
samhälleliga mål. En hållbar utveckling av skogarna kräver långsiktighet, vilket 
innebär att viktiga utgångspunkter bör vara försiktighet och variation. Utmaningen 
ligger i att bevara och förbättra skogarnas olika värden.

Or. sv

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 5
Punkt 2

2. Europaparlamentet önskar betona skogens multifunktionella roll. När ekonomisk 
tillväxt kombineras med viktiga miljövärden, till exempel bevarande av skogarnas 
skyddsfunktioner och biologiska mångfald, och landsbygdsutveckling ger 
skogsnäringen ett ovanligt tydligt bidrag till att uppnå flera av såväl Lissabonmålen 
som Göteborgsmålen. Goda förutsättningar för skogsnäringen och stor medvetenhet 
om de många parallella målen inom skogsbruket är därför viktiga för att unionen ska 
uppnå flera av sina miljömål.

Or. en
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 6
Punkt 3

3. Europaparlamentet noterar att EU redan idag fattar många politiska beslut som direkt 
och indirekt påverkar de europeiska skogarna och skogsnäringen. Kommissionens 
samordning mellan olika politikområden som berör skogen är dock mycket bristfällig. 
Detta har varit till stort men för såväl förenligheten mellan olika miljömål som 
förutsättningarna för skogsnäringen. Kommissionen bör därför (text utgår) samordna 
den existerande politiken som berör skogen. Natura 2000, EU:s nätverk som slår vakt 
om biologisk mångfald och bevarandet av arter, är en viktig del av unionens gröna 
infrastruktur.

Or. sv

Ändringsförslag från Maciej Marian Giertych

Ändringsförslag 7
Punkt 3

3. Europaparlamentet noterar att EU redan idag fattar många politiska beslut som direkt 
och indirekt påverkar de europeiska skogarna och skogsnäringen. (text utgår) 
Kommissionens viktigaste uppgift bör därför vara att (text utgår) genomföra 
förhandsutvärderingar i syfte att på ett tidig stadium kunna ta hänsyn till hur olika 
politiska beslut påverkar de europeiska skogarna och skogsnäringen. 
Europaparlamentet anser därför att den ständiga kommittén för skogsbruk bör 
(text utgår) tilldelas ansvaret för genomförandet av sådana utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 8
Punkt 3

3. Europaparlamentet noterar att EU redan idag fattar många politiska beslut som direkt 
och indirekt påverkar de europeiska skogarna och skogsnäringen. Kommissionens 
samordning mellan olika politikområden som berör skogen är dock mycket bristfällig. 
Detta har varit till stort men för såväl förenligheten mellan olika miljömål som 
förutsättningarna för skogsnäringen. Kommissionens viktigaste uppgift bör därför vara 
att samordna den existerande politiken som berör skogen samt att i framtiden 
genomföra förhandsutvärderingar i syfte att på ett tidig stadium kunna ta hänsyn till 
hur olika politiska beslut påverkar de europeiska skogarna och skogsnäringen. 
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Europaparlamentet anser därför att den ständiga kommittén för skogsbruk bör stärkas 
och inbegripa deltagande av det civila samhället och tilldelas ansvaret för att 
övervaka genomförandet av den föreslagna handlingsplanen.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 9
Punkt 4

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan FLEGT som har inrättats 
för att bekämpa problemen med olagligt timmer. Olagligt timmer skapar dels 
allvarliga miljö- och sociala problem, dels en obalans i handeln med trävaror och 
ekonomiska förluster för skogsindustrin. För framgång i bekämpandet av handeln med 
olagligt timmer är det av avgörande betydelse att problemets bakomliggande faktorer, 
såsom svaga äganderätter, korruption och fattigdom, undanröjs. En ordning med 
frivilliga licenser kommer dock inte att räcka till för att lösa problemet, varför 
parlamentet upprepar sitt krav på ett omfattande lagstiftningsförslag om förbud mot 
import av timmer och skogsprodukter med olagligt ursprung till EU, oavsett 
ursprungsland, med målet att främja socialt och ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk 
runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 10
Punkt 4

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan FLEGT som har inrättats 
för att bekämpa problemen med olagligt timmer. Olagligt timmer skapar dels 
allvarliga miljö- och sociala problem, dels en obalans i handeln med trävaror och 
ekonomiska förluster för skogsindustrin. För framgång i bekämpandet av handeln med 
olagligt timmer är det av avgörande betydelse att problemets bakomliggande faktorer, 
såsom oklara ägandeförhållanden, korruption och fattigdom, undanröjs. Det är också 
viktigt att det finns kännbara sanktioner och straff för de personer och företag som 
handlar med olagligt timmer.

Or. sv
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 11
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet vill framhålla betydelsen av intakta skogsekosystem för att 
bevara den biologiska mångfalden i enlighet med internationella 
överenskommelser. Exempel på sådana åtaganden är konventionen om biologisk 
mångfald (Rio 1992) samt målet att stoppa minskningen av arter senast år 2010 
(EU-toppmötet i Göteborg 2001 samt Johannesburg 2002). För att man 
framgångsrikt skall klara av dessa åtaganden är det av största vikt att tillräckliga 
arealer reservat etableras samt att skogsskötselmetoderna i kombination med 
landskapsplanering i högre grad anpassas till de biologiska förutsättningarna.

Or. sv

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 12
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet noterar att en stor del av det trä som importeras kommer till EU 
i form av förädlade produkter, varav vissa är framställda av trä med olagligt 
ursprung. Parlamentet ber kommissionen att, i syfte att underlätta förbud mot 
sådana importer med olagligt ursprung, överväga att ändra gemenskapens tullkodex 
och ursprungsregler för timmer som inte medför förmånsbehandling på så sätt att 
det land där produkter framställda av naturresurser genomgår det sista 
förädlingsledet blir skyldigt att bevisa råmaterialets ursprung och laglighet.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 13
Punkt 4b (ny)

4b. Europaparlamentet noterar att det certifieringssystem som Forest Stewardship 
Council (FSC) utarbetat är det enda internationellt erkända system som stöds av 
ansvarstagande skogsföretag, många ursprungsbefolkningars 
intresseorganisationer, fackföreningar samt sammanslutningar på miljöområdet 
och det sociala området i timmerproducerande länder. Därför bör all import till EU 
obligatoriskt uppfylla normerna inom detta system och bära märkning som bevisar 
detta.

Or. en
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 14
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att trä som råvara har unika egenskaper, som gör det till en
(text utgår) förnyelsebar- och återvinningsbar naturresurs. (text utgår) Ett ökat 
utnyttjande av trä utgör således en viktig del i bland annat omställningen från ett 
energisystem som baseras på fossila bränslen. Europaparlamentet vill dock 
påminna om att användningen av trä som råvara måste minska på ett globalt plan, 
och i många EU-länder måste det ske en effektivisering i konsumtionen av 
skogsprodukter.

Or. sv

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 15
Punkt 5

5. Europaparlamentet vill betona att trä som råvara har unika egenskaper, som gör det till 
en verkligt förnyelse- och återvinningsbar naturresurs. Genom ett ökat utnyttjande av 
trä för exempelvis byggande, papper, förpackningsmaterial och energi kan vi bidra till 
att ersätta användandet av icke förnyelsebara naturresurser och utvidgar 
kolkretsloppet. En hållbar användning av trä med full respekt för den biologiska 
mångfalden och social jämlikhet kan bidra till EU:s möjlighet att leva upp till sina 
åtaganden enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Kyoto-avtalet.

Or. en

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 16
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet betonar vikten av mångsidig skogsforskning för att EU skall 
kunna uppnå sina mål för konkurrenskraften och miljön. Som råmaterial 
innehåller trä många kemikalier som hittills inte har utnyttjats och lämpliga 
resurser bör investeras i forskning om sådana kemikalier och utvecklingen om 
marknadsanvändningar av dem.

Or. fi
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Ändringsförslag från Maciej Marian Giertych

Ändringsförslag 17
Punkt 6

6. Europaparlamentet vill också rikta uppmärksamheten på och visa solidaritet med de 
regioner som återkommande drabbas av omfattande skogsbränder. Det är dock viktigt 
att notera att såväl problemen med skogsbränder som förutsättningarna för att kunna 
bekämpa dem skiljer sig väsentligt mellan medlemsstaterna. (text utgår) Erfarenhet
visar att det lokala engagemanget och den lokala förankringen är avgörande för att 
framgångsrikt förhindra och bekämpa skogsbränder. 

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 18
Punkt 6

6. Europaparlamentet vill också rikta uppmärksamheten på och visa solidaritet med de 
regioner som återkommande drabbas av omfattande skogsbränder. Det är dock viktigt 
att notera att såväl problemen med skogsbränder som förutsättningarna för att kunna 
bekämpa dem skiljer sig väsentligt mellan medlemsstaterna. Även om programmet 
Forest Focus utgör ett värdefullt stöd för drabbade visar erfarenhet att det lokala 
engagemanget och den lokala förankringen är avgörande för att framgångsrikt 
förhindra skogsbränder och ändra skogsskötselmetoderna bort från brandbenägna 
monokulturer, särskilt av eukalyptus. 

Or. en

Ändringsförslag från María Esther Herranz García och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 19
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet understryker att största delen av EU-stödet till förebyggande
åtgärder mot bränder i nuläget kommer från landsbygdsutvecklingspolitiken, men 
beklagar att det råder brist på samordning mellan de program som genomförs på 
regional och nationell nivå. Denna samordning skulle behöva stärkas genom 
inrättandet av strategiska gemenskapsriktlinjer med målet att uppnå ökad 
samstämmighet mellan de förebyggande åtgärder som de olika nationella 
myndigheterna och/eller lokala fullmäktige vidtar.

Or. es
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Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 20
Punkt 6b (ny)

6b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rekommendera varje region att 
utarbeta en övergripande strategi för brandbekämpningen och att samordna sina 
insatser med staterna. Denna förebyggande strategi bör omfatta förhållandet mellan 
jordbruket och skogsmiljön, risker i området och de förebyggande åtgärder som 
skall vidtas för att bemöta dessa.

Or. es

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 21
Punkt 6c (ny)

6c. Europaparlamentet betonar att återbeskogning är ett grundläggande instrument i 
kampen mot ökenspridning och torka. Följaktligen bör finansiering utgå till 
insatser och strategier för återbeskogning som EU, medlemsstaterna, regionerna, 
kommunerna och städerna bör delta i. Återbeskogningen måste uttryckas i siffror
och utvärderas och man bör övervaka dess omfattning och särdrag.

Or. es

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 22
Punkt 6d (ny)

6d. Europaparlamentet begär att det utvecklas och forskas kring nya metoder för att 
förebygga och släcka bränder via satellit och annan modern teknik, vilka inte bör 
användas bara för skogar utan även för civilskydd för allmänheten.

Or. es

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 23
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet önskar betona vikten av en mångfald i skogsbruksmetoderna, 
med respekt för regionernas skilda förutsättningar i bördighet, klimatförhållanden 



AM\581907SV.doc 9/10 PE 362.844v01-00

SV

och olika skogsekosystem. Skötselmetoder som är bättre anpassade till 
naturförutsättningarna och till mindre markägares behov samt i högre grad 
förenliga med bevarandet av biologisk mångfald behöver tas fram. Forskning och 
utveckling rörande alternativa metoder bör prioriteras, där kalhyggen, ensidiga 
monokulturer och artificiella insatsmedel i möjligaste mån undviks.

Or. sv

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 24
Punkt 7

7. Europaparlamentet betonar vikten av Natura 2000, EU:s nätverk som slår vakt om 
biologisk mångfald och bevarandet av arter, och är en fortsättning på näringens 
tidigare frivilliga åtaganden. Att skogsägaren åtar sig att beakta sin skogs
bevarandebehov är en förutsättning för att Natura 2000 och andra insatser för den 
biologiska mångfalden är framgångsrika.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 25
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet beklagar att EU:s sista urskogar inte nämns i kommissionens 
meddelande. Sådana skogar har ett unikt biologiskt mångfaldsvärde i form av 
hundratals utrotningshotade arter, varav många är beroende av urskogen och inte 
kan överleva i planterade skogar. Parlamentet uppmanar därför EU att snarast 
vidta åtgärder för att skydda de kvarvarande urskogarna.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Satu Hassi

Ändringsförslag 26
Punkt 7b (ny)

7b. Europaparlamentet understryker att man måste öka balansen mellan de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av skogens funktioner och 
noterar att bristande förvaltning på skogsområdet har lett till sociala konflikter med 
skogsberoende folkgrupper, särskilt samerna. Det är därför viktigt att engagera 
samtliga berörda parter, inbegripet lokalbefolkningen och icke-statliga 
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organisationer på miljöområdet och det sociala området, i skogsbruket. Parlamentet 
anser också att åtgärder snarast måste vidtas för att skydda europeiska 
skogsberoende folkgruppers hävdvunna markäganderätt och levnadssätt. 

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 27
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet konstaterar att det nya finansieringsinstrumentet för miljön 
(LIFE+) är av grundläggande betydelse för skyddet av Europas skogsbestånd 
genom uppföljningsåtgärder och förebyggande åtgärder mot de faktorer som bidrar 
till att beståndet skadas, bland annat bränder.

Or. es


