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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

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 därför utformas med framhållande av subsidiaritetsprincipen och 
bygga på de nationella skogsprogrammen. 

2. Europaparlamentet önskar betona skogens multifunktionella roll. Genom att förena 
ekonomisk tillväxt med viktiga miljövärden och landsbygdsutveckling ger 
skogsnäringen ett ovanligt tydligt bidrag till att uppnå flera av såväl Lissabonmålen 
som Göteborgsmålen. Goda förutsättningar för skogsnäringen är därför viktiga för att 
unionen ska uppnå flera av sina miljömål.

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. 
Europaparlamentet anser därför att den ständiga kommittén för skogsbruk bör stärkas 
och tilldelas ansvaret för genomförandet av den föreslagna handlingsplanen.

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. Kampen mot handeln 
med olagligt timmer får dock inte ske på ett sådant sätt att den skapar nya 
handelshinder, vilka särskilt drabbar de mindre aktörerna på marknaden och riskerar 
att förvärra flera av problemen bakom handeln med olagligt timmer.

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 ersätter vi 
delvis användandet av icke förnyelsebara naturresurser och utvidgar kolkretsloppet. 
Användningen av trä är därför en viktig faktor för EU:s möjlighet att leva upp till sina 
åtaganden enligt Kyoto-avtalet.



PE 360.068v01-00 4/4 PA\571561SV.doc

SV

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. 

7. Europaparlamentet konstaterar att Natura 2000 är EU:s nätverk som slår vakt om 
biologisk mångfald och bevarandet av arter, och är en fortsättning på näringens 
tidigare frivilliga åtaganden. Skogsägarens egen kontroll över brukandet och vården av 
sin egen skog är en förutsättning för att Natura 2000 och andra insatser för den 
biologiska mångfalden är framgångsrika. 


