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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at træer under væksten binder kulstof fra atmosfæren og er en vigtig kilde 
til og dræn for kulstofstrømme, og at mængden af kulstof i træbiomasse i Europa menes at 
være stigende i øjeblikket med en hastighed på 116 mio. tons om året, da de europæiske 
skove vokser i omfang,

B. der henviser til, at tendensen med stigende skovdækning i EU ifølge De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) er stabil på lang sigt,

C. der henviser til, at Europa har et totalareal af skov og andre skovbevoksede områder på 
177 mio. hektar, som dækker 42 % af dets landareal,

D. der henviser til, at der er store forskelle mellem naturforholdene i de forskellige 
skovregioner i Europa, lige fra subarktiske til middelhavsforhold og fra alpine til 
lavlandsforhold, herunder flodsletter og deltaer,

E. der henviser til, at skove er levebrød for millioner af skovarbejdere, erhvervsdrivende og 
skovejere, og at de bidrager betydeligt til den økonomiske vækst, beskæftigelsen og 
velstanden,

F. der henviser til, at sektoren i 2005 havde en omsætning på omkring 380 mia. EUR, hvilket 
svarer til ca. 9 % af BNP i Europa,

G. der henviser til, at bæredygtig skovforvaltning, herunder skovbeskyttelse, er afgørende for 
at bevare skovenes mangfoldighed, sundhed og modstandsdygtighed,

H. der henviser til, at aktivt og bæredygtigt forvaltede skove er et af de mest effektive midler 
til at lagre CO2 fra atmosfæren,

I. der henviser til, at skovsektoren er særlig vigtig i landdistrikterne, og at de 350 000 
virksomheder inden for de skovbaserede industrier beskæftiger omkring 3 mio. 
mennesker, dvs. 8,6 % af den totale arbejdsstyrke inden for produktionsfagene i Europa,

1. glæder sig over, at skovene efter Kommissionens opfattelse er et af de vigtigste 
instrumenter til at dæmme op for de faktorer, der bidrager til klimaændringerne, f.eks. ved 
at fastholde CO2 fra atmosfæren; understreger, at bæredygtig skovforvaltning, herunder 
skovbeskyttelse og skovgenopretning tilpasset de forskellige forhold i Europa, er af 
central betydning for EU i bestræbelserne på at opfylde dets klimamål og beskytte 
biodiversiteten i skovene, der leverer en lang række økosystemtjenester (den forsyner 
brugere med træ og leverer tjenester i forbindelse med oplagring af kulstof og beskyttelse 
mod naturkatastrofer) samt kulturelle tjenester (i form af bæredygtig turisme), som er 
afgørende for samfundet;

2. mener, at en energisk politik for bekæmpelse af klimaændringer er fuldt kompatibel med 
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ambitionen om yderligere udvikling af skovbruget som en vigtig industrisektor i Europa; 
mener at skovbrugssektoren skal udvikles yderligere, således at den også i fremtiden 
bidrager til bæredygtig økonomisk vækst, skabelsen af ny beskæftigelse og kampen mod 
klimaændringerne;

3. påpeger, at skovbruget i nogle medlemsstater allerede er solidt baseret på princippet om 
bæredygtighed, mens dette ikke er blevet indarbejdet fuldt ud i skovbruget i andre 
medlemsstater; fastholder, at EU må sikre, at hver enkelt medlemsstat bidrager til 
gennemførelsen af en egentlig bæredygtig skovforvaltning; påpeger, at EU kunne oprette 
et videncenter til at formidle de fornødne oplysninger til medlemsstaterne;

4. påpeger, at det europæiske skovbrugsinitiativ bør have til formål både at “tilpasse” 
skovene til klimaændringerne og at overvåge og forbedre beskyttelsen af dem, navnlig 
hvor der f.eks. er tale om habitater af høj kvalitet;

5. noterer sig den mulige merværdi, der ligger i på europæisk plan at koordinere information 
om skovene med tilsyn med målene for tilpasning til klimaændringerne, målene for 
afbødning af klimaændringerne, målene for vedvarende energi samt bedste praksis for 
multifunktionel og bæredygtig skovforvaltning, navnlig i betragtning af udfordringernes 
grænseoverskridende karakter;

6. efterspørger sammenhæng mellem de forskellige EU-politikker vedrørende skovbrug, 
landbrug, vedvarende energi, biodiversitet og andre miljørelaterede emner og mellem 
industri- og forskningspolitikker og Europa 2020-strategien;

7. understreger behovet for at gøre skovbrugssektoren mere konkurrencedygtig, hvilket skal 
opnås gennem investeringer i innovation, forskning og udvikling af mekanismer til 
udbredelse af den viden, der genereres;

8. fremhæver, at nogle af de største udfordringer, som de europæiske skove udsættes for, er 
skovbrande, skovrydning, tabet af biodiversitet og deraf følgende nedsat modstandskraft 
hos skovene, angreb fra invasive arter, parasitter og skadedyr samt andre skovsygdomme; 
bemærker, at EU bør håndtere disse udfordringer gennem samarbejde og 
informationsinitiativer;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder til 
at styrke den rolle, skovene spiller i beskyttelsen mod oversvømmelser, jordskred, brande, 
tab af biodiversitet og ekstreme vejrkatastrofer, betydeligt, samtidig med at de tager 
hensyn til aspekter af beskyttelse mod oversvømmelse ved udvikling af 
informationssystemer og udarbejdelse af finansielle støttesystemer til skove;

10. bemærker, at globalt samarbejde både på administrativt niveau og på forskningsniveau om 
fastlæggelse af standarder, bedste praksis og overførsel af teknologi og videnskabelig 
knowhow er af stor betydning, navnlig i forbindelse med REDD-systemet; påpeger også, 
at en rimelig fordeling af fordelene ved REDD-systemet ikke kan opnås uden aktivt 
samarbejde og udveksling af bedste praksis; understreger betydningen af GMES-
programmet ved kortlægning, overvågning og registrering af skovarealer på europæisk og 
internationalt plan såvel som det bidrag, som således indsamlede oplysninger kan yde til 
FN-forhandlingerne om klimaændringerne;
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11. understreger behovet for en bæredygtig skovbrugsforvaltning, for at skovenes 
produktions- og beskyttelsesfunktioner bevares, og for, at skovene generelt er levedygtige, 
og fremhæver behovet for at gøre EU's skove mere modstandsdygtige over for 
klimaændringer og tab af biodiversitet;

12. understreger, at det er nødvendigt at respektere de forskellige udfordringer, som 
skovbrugspolitikken står overfor i hele EU; gør især opmærksom på de forskellige 
økosystemer, forskelle i ejerskabsstrukturen i forbindelse med skovene, og at de 
forskellige dele af Europa står over for mange forskellige klimaudfordringer; påpeger 
behovet for at foretage målinger og gennemføre overvågning på passende niveau, det være 
sig lokalt og regionalt, på medlemsstats- og EU-niveau; 

13. advarer mod ubegrænset kommerciel udnyttelse af skovressourcer, som meget ofte fører 
til uigenkaldelig udryddelse af disse, navnlig når der er tale om naturlige skove;

14. understreger den vigtige rolle, som skove indtager i de nationale økonomier, især i 
regionaludviklingen, og her navnlig i landdistrikterne, hvor skovsektoren er en betydelig 
bidragyder til økonomisk vækst, beskæftigelse, velstand, konkurrenceevne og forøgelse af 
regionernes attraktivitet;

15. understreger, at skovpolitikker, eftersom skovlovgivning berører millioner af små 
skovejere, altid bør afbalancere respekten for ejerens ejendomsrettigheder med kravet om 
levering af offentlige goder;

16. påpeger, at skovbrug er en naturlig del af den integrerede politik for landdistrikterne og 
regionalpolitikken, en kendsgerning, der bør tages hensyn til ved drøftelserne om 
fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013, og at det også er nødvendigt at 
fastslå behovet for foranstaltninger inden for skovbruget;

17. anerkender, at der i mange tilfælde kan opstilles vindmølleparker i skovområder; mener, 
at foranstaltninger til fordel for projekter for vedvarende energikilder og til fordel for 
skovbeskyttelse snarere supplerer hinanden gensidigt end er i modstrid med hinanden;

18. anerkender betydningen af, at skovressourcerne i EU bevares og øges, navnlig i de 
medlemsstater, der i større grad er udsatte for ekstreme vejrforhold og klimaændringer, da 
skove og skovområder er forbundet med betydelige sociale, økonomiske og miljømæssige 
fordele; anerkender også betydningen af, at foranstaltninger til beskyttelse af skove bør 
fokusere på forebyggelse og tilpasning på en sådan måde, at skovene ikke mister deres 
produktive, miljømæssige og sociale funktioner;

19. mener, at træbaserede råmaterialer kan blive lavenergierstatninger for energiintensive 
materialer som f.eks. metallegeringer, plast og beton, der anvendes i vid udstrækning 
inden for byggeindustrien og andre industrigrene; fremhæver risikoen for, at overdreven 
regulering vil gøre træprodukter mindre konkurrencedygtige sammenlignet med disse 
ikke-vedvarende materialer;

20. understreger behovet for at fokusere på forsyningskæden for råvarer og forarbejdede 
produkter for at garantere lovlig handel og skovproduktion; understreger, at forvaltningen 
af forsyningskæden kan bidrage til at skabe mere lige vilkår, hvor inddragelse af 
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interessenter og samarbejdsbestræbelser spiller en væsentlig rolle;

21. opfordrer til årvågenhed og nøje overvågning af skovressourcerne for at sikre, at 
bioenergistrategier og eventuelle stigninger i mængden af biomasse hverken fører til 
udtømning af skovenes evne til at lagre kulstof eller modarbejder klimamålene;

22. understreger skovområders indiskutable betydning for den offentlige sikkerhed, idet de 
beskytter menneskelige habitater mod naturfænomeners negative påvirkninger;

23. fremhæver betydningen af, at virksomhederne anerkender de fordele i form af 
troværdighed, reklame og andre finansielle fordele, der følger med at involvere sig i 
bevarelse af biodiversitet og skovbeskyttelse;

24. påpeger behovet for at styrke kommunikations- og informationspolitikken med henblik på 
at sikre bæredygtig skovforvaltning, tilpasse sig til klimaændringerne, informere 
offentligheden og fremme brugen af bæredygtigt træ;

25. bemærker betydningen af udveksling af bedste praksis om, hvordan virksomheder og 
industrisektorer kan bidrage til biodiversitetsmål ved at tænke i livscyklusser, og hvordan 
de kan skabe forbindelse mellem bevarelse af biodiversitet og generering af overskud; 

26. bemærker, at man i Europa ubestrideligt har knowhow om skovbrug, der stammer fra 
mangeårige skovbrugstraditioner; efterlyser imidlertid yderligere foranstaltninger inden 
for forskning, uddannelse, kommunikation og information i henseende til risiciene ved 
klimaændringerne for skovene og skovbrugssektoren, og efterlyser endvidere, at 
regionerne og medlemsstaterne i fællesskab med interessenter og Kommissionen 
udarbejder langsigtede planer; er af den opfattelse, at det stadigvæk er nødvendigt at 
forske mere i forskellige skovtypers optagelse af CO2;

27. efterlyser yderligere foranstaltninger inden for forskning, uddannelse og information i 
henseende til risiciene ved klimaændringerne for skovene og skovbrugssektoren, og 
efterlyser endvidere, at skovbrugserhvervet, regionerne og medlemsstaterne udarbejder 
langsigtede planer; fremhæver behovet for bedre koordinering af europæiske og nationale 
forskningsprogrammer om risiciene ved klimaændringerne for skovene og 
skovbrugssektoren; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at oprette 
et referencewebsted med digital kortlægning af skovområder og deres godkendte 
anvendelser samt NATURA-områder og sjældne økosystemer for at give statslige 
tjenester, borgere og virksomheder adgang til bedre informationer;

28. understreger, at skovenes tilpasningsevner kan have en positiv indflydelse på 
skovkomplekser og skovbrugsindustrien, for så vidt angår klimaændringernes globale 
effekt; efterlyser derfor mere finansiel støtte til forskning i tilpasningsevner;

29. understreger behovet for at øge koordinations- og informationsbestræbelser internt i EU 
og mellem EU og medlemsstaterne; er af den opfattelse, at et middel til opnåelse heraf kan 
bestå i, at en enkelt enhed i Kommissionen påtager sig en aktiv koordinerende rolle med 
hensyn til alle Unionens skovrelaterede aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge mulighederne for og fremsætte forslag om etableringen af en sådan funktion i 
et enkelt generaldirektorat;
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30. peger på behovet for at udarbejde en strategi for finansielle instrumenter, der sigter på 
opnåelse af globale mål og EU-mål for skovbrug, herunder udveksling af bedste praksis 
medlemsstaterne imellem; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en undersøgelse 
inden udgangen af 2011;

31. mener, at industriel udnyttelse af skovressourcer i form af levering af træ som et 
råmateriale til den kemiske industri eller af et halvfabrikata til produktion af 
byggematerialer bør begrænses til primært skovplantager; advarer mod den negative 
effekt af privatisering af medlemsstaternes naturlige rigdomme, herunder skove;

32. opfordrer Kommissionen til på europæisk og nationalt plan at indsamle og overvåge 
indikatorer vedrørende skove og deres funktioner (f.eks. skovdækning, regenerativ evne, 
grundvandskapacitet, erosionsgrad, ny- eller gentilplantningsområder, osv.);

33. påpeger, at ny- eller gentilplantning med produktive arter i vandfattige områder og 
regioner, hvor der er fare for ørkendannelse, vil gavne indbyggerne og sikre deres 
engagement i bevaringsopgaver og brandbekæmpelse;

34. erkender, at skove er særlig vigtige i Middelhavslandene grundet deres evne til at sænke 
temperaturen og afbalancere vandcyklussen, og mener derfor, at der forud for ny- og 
gentilplantning skal gennemføres videnskabelige undersøgelser for at udpege de varianter 
og steder, der er bedst egnede til beskyttelse af jordbunden og opsamling af regnvand;

35. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fortsætte deres bestræbelser på at 
udrydde ulovlig skovhugst og handelen med træ, der er produceret på denne måde, da de 
derved vil medvirke til at bekæmpe skovrydning, ødelæggelse af skove og tab af 
biodiversitet;

36. mener, at træer fra skovlandbrug i henseende til kampen mod klimaændringerne skal 
betragtes på samme måde som ikke-produktive traditionelle skovområder grundet deres 
betydning for kulstofudfældning;
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