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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:

1. glæder sig over, at skovene efter Kommissionens opfattelse en betydelig bidrag til 
løsningen af klimakrisen; understreger, at bæredygtig skovforvaltning er af central 
betydning for EU i bestræbelserne på at opfylde dets klimamål og yde den nødvendige 
opbakning af økosystemerne f.eks. gennem sikring af biodiversitet;

2. påpeger, at det europæiske skovbrugsinitiativ bør have til formål at “tilpasse” skovene til 
klimaændringerne snarere end at ”beskytte” dem, således at terminologien bringes på linje 
med, hvad der er almindelig terminologi i andre klimapolitikker;

3. 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;

4. bemærker, at globalt samarbejde om fastlæggelse af standarder, bedste praksis og 
teknologioverførsel er af stor betydning, navnlig i forbindelse med REDD-systemet;

5. understreger, at det er nødvendigt at respektere nærhedsprincippet og de lokale og 
nationale regeringers rolle i forbindelse med skovbrugspolitikken;  er af den opfattelse, at 
en fælles EU-politik risikerer at blive for bred til, at den er brugbar som middel til 
opnåelse af den nødvendige klimatilpasning, og at dette skyldes såvel, at de forskellige 
dele af Europa står over for mange forskellige klimaudfordringer, som 
væsensforskelligheden i ejerskabsforholdene vedrørende skovene og forskellene i 
økosystemer og økosystemmålsætninger internt i EU;

6. understreger den vigtige rolle, som skove indtager i regionaludviklingen, navnlig i 
landdistrikterne, hvor skovsektoren yder et væsentligt bidrag til økonomisk vækst, 
beskæftigelse og velstand; 

7. anerkender betydningen af, at skovressourcerne i EU uanset formål bevares eller øges; 

8. 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;

9. understreger behovet for øgede koordinations- og informationsbestræbelser internt i EU 
og mellem EU og medlemsstaterne, og er af den opfattelse, at dette til dels kan opnås ved, 
at Kommissionen samler alle sine skovrelaterede aktiviteter i en enkelt enhed, gerne inden 
for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik eller Generaldirektoratet for Landbrug.


