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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens beslutning om at udarbejde en ny EU-skovstrategi; 
mener, at den europæiske skovstrategi vil være et væsentligt element i realiseringen af 
den europæiske grønne pagt; understreger, at der ikke er noget specifikt retsgrundlag for 
en fælles EU-skovpolitik, da skovpolitik primært henhører under medlemsstaternes 
kompetence; erkender imidlertid, at mange EU-politikker har en indvirkning på skovene 
og den skovbaserede sektor, og det kræver sammenhæng og bedre koordinering på 
tværs af sektorer i hele EU's skovstrategi; bemærker, at sammenhængende og stabile 
reguleringsmæssige rammer er en forudsætning for at tilskynde til innovation og 
investeringer i den skovbaserede sektor; 

2. bemærker, at den europæiske grønne pagt som en ny vækststrategi for EU kræver 
investeringer, der fuldt ud støtter en ren og cirkulær økonomi; fremhæver den 
væsentlige rolle, som bæredygtig aktiv skovforvaltning spiller for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 og for EU's cirkulære bioøkonomi; bemærker navnlig den 
store kapacitet til kulstoflagring, som forvaltede skove besidder, samt skovbaserede 
produkters potentiale med hensyn til at erstatte fossile brændsler og materialer; mener i 
denne forbindelse, at strategien bør støtte innovation i hele værdikæden, herunder ved at 
lette udveksling af bedste praksis og ved at tilvejebringe konkurrencedygtige 
lovrammer; påpeger den vigtige rolle, som skove og bæredygtig skovforvaltning spiller 
i hele værdikæden for skove og bioøkonomi, navnlig med hensyn til at tilvejebringe 
bæredygtige råmaterialer til sektoren, og for jobskabelse i Unionen; understreger, at 
tilgængeligheden af råmaterialer fra bæredygtige kilder bør sikres og fremmes ved 
hjælp af støttende og sammenhængende politiske rammer for alle involverede sektorer;

3. understreger nødvendigheden af, at den nye skovstrategi hviler på de tre søjler: 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed; understreger nødvendigheden af en 
helhedsorienteret og konsekvent skovstrategi, der styrker og udnytter den 
multifunktionelle rolle, som skovene og den skovbaserede sektor spiller i EU;

4. bemærker, at når det gælder forvaltede skove, er de skove, som forvaltes under 
hensyntagen til beskyttelse af biodiversitet og artsdiversitet, mere modstandsdygtige 
over for klimapåvirkninger såsom brande, tørke og vejrhændelser, der optræder uden for 
den sædvanlige årstid, og at de derfor er en vigtig investering i fremtiden, ikke kun for 
samfundene og for naturen, men også for skovbrugserhvervet;

5. understreger, at bæredygtigt forvaltede skove ifølge videnskabelig forskning har en 
højere CO2-absorptionskapacitet end ikkeforvaltede skove; opfordrer derfor 
indtrængende til, at bæredygtig skovforvaltning, herunder i skove, som forvaltes af 
SMV'er, nyder fremme i den nye skovstrategi;

6. anerkender, at bæredygtig og aktiv skovforvaltning hovedsageligt varetages og 
opretholdes af SMV'er,

7. understreger, at der også bør lægges særlig vægt på jobskabelse i den skovbaserede 
industri samt på nye instrumenter, der har til formål at fremskynde den økonomiske 
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genopretning i tilfælde af pandemier som den af covid-19 forårsagede;

Skovbaseret industri

8. bemærker, at de europæiske skovressourcer er stigende som følge af både naturlig vækst 
og skovrejsning; fremhæver, at ifølge branchen har den udvidede værdikæde for de 
skovrelaterede erhverv, lige fra skovbrug til papirindustri, bidraget til skabelsen af 
næsten fire millioner arbejdspladser og tilvejebragt ca. 8 % af den samlede EU-
merværdi fra fremstillingsvirksomhed; anerkender i denne forbindelse 
skovbrugsindustriens positive økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige bidrag 
og mener, at skovstrategien bør stimulere yderligere investeringer i innovation og 
teknologiske fremskridt;

9. bemærker, at den europæiske skovbaserede industri bidrager til at dekarbonisere Europa 
ved at erstatte CO2-intensive råmaterialer, produkter og fossil energi med bæredygtige 
skovbaserede vedvarende alternativer såsom biobaserede produkter, bl.a. 
bygningsmaterialer, nye innovative kemikalier, plast, tekstiler, kemikalier, og 
emballeringsmaterialer samt bæredygtigt fremstillet biomasse, biogas og biobrændsel 
og dermed bidrager til opfyldelse af målene i Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt;

10. opfordrer til gennemførelse af EU's bioøkonomiske strategi; tilskynder til bæredygtig 
anvendelse af træ som et miljøvenligt råmateriale; understreger, at langtidsholdbare 
træbaserede produkter og træbyggeri er et effektivt middel til at øge kulstoflagringen og 
skabe en substitutionseffekt for drivhusgasser; understreger, at det er vigtigt, at der 
findes træbaserede råmaterialer til træ- og papirindustrien, og at det er nødvendigt at 
tiltrække skovbaserede investeringer til EU; understreger behovet for at prioritere en 
effektiv anvendelse af træ;

11. understreger, at træbaserede materialer skal spille en afgørende rolle med hensyn til at 
erstatte fossilbaserede alternativer i brancher som byggebranchen, tekstilbranchen, den 
kemiske industri og emballageindustrien; understreger, at der ved prioriteringen af 
træbaserede alternativer skal tages hensyn til produkternes samlede livscyklus og deres 
miljøpræstationer; understreger, at der fortsat er behov for vedvarende støtte til 
skovrelateret forskning og innovation i hele den skovbaserede værdikæde, herunder 
vedrørende træbaserede produkter, der kan anvendes i stedet for fossile eller 
kulstofintensive materialer; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at finde frem til de mest klimavenlige løsninger i 
forbindelse med opførelse og renovering af bygninger; opfordrer til mere støtte til 
brugen af træ i bygge- og anlægssektoren; opfordrer Kommissionen til at udarbejde 
nogle anbefalinger herfor i den renoveringsplan, som forventes fremlagt ved udgangen 
af året;

13. anerkender imidlertid de udfordringer, som den tiltagende efterspørgsel efter træ til 
materialer, vedvarende energi og bioøkonomien kan give anledning til, og opfordrer 
Kommissionen til i tilstrækkelig grad at tage hensyn til disse udfordringer i den 
kommende strategi og samtidig bidrage til målet om at opnå klimaneutralitet senest i 
2050;

14. fremhæver, at den skovbaserede sektor først og fremmest har behov for en stabil 
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langsigtet politikramme i stedet for kortsigtede støtteforanstaltninger;

15. opfordrer EU til at tilskynde til og sikre, at materialer af biologisk oprindelse, herunder 
træaffald, på ny indgår i værdikæden ved at tilskynde til miljøvenligt design og fremme 
anvendelsen af sekundære råmaterialer, bl.a. af træ, til produkter, inden de eventuelt 
brændes, når de er udtjent;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre politikker til fremme af 
bæredygtige og genanvendelige biobaserede produkter og støtte genanvendelige 
biobaserede produkter gennem offentlige indkøb og investeringsstøtte;

17. understreger, at ingen substitutionseffekt ved skovbaserede produkter kan opveje tabet 
af primærskove, der er anerkendt som uerstattelige og bør beskyttes ved hjælp af retlige 
instrumenter og incitamenter; 

18. mener, at der bør prioriteres en mere effektiv anvendelse af træ ved at sikre anvendelser, 
der giver en højere merværdi i alle europæiske industrisektorer;

Energipolitik

19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en rettidig og passende gennemførelse af det 
reviderede direktiv om vedvarende energi (RED II)1, som blev vedtaget i december 
2018, og hvori der fastsættes strenge bæredygtighedskriterier for vedvarende 
energikilder; noterer sig, at der i direktivet om vedvarende energi med henblik på at 
sikre en bæredygtig produktion af biomasse er fastsat bæredygtighedskriterier, som skal 
overholdes for at opfylde EU's mål for vedvarende energi og for at kunne nyde godt af 
støtteordninger; understreger, at de harmoniserede EU-dækkende kriterier, som der for 
nylig er blevet opnået enighed om, er afgørende for et velfungerende indre 
energimarked og for at undgå konkurrenceforvridning;

20. minder om, at det i det reviderede direktiv om vedvarende energi slås fast, at aktørerne 
bør anvende en risikobaseret tilgang for at minimere risikoen for, at ikkebæredygtig 
skovbiomasse anvendes til produktion af bioenergi;

Forskning og innovation

21. understreger den vigtige rolle, som forskning og innovation spiller med hensyn til at 
fremme skovenes og den skovbaserede sektors bidrag til at overvinde vor tids 
udfordringer; mener, at forskning i skovbrug og skovbaseret industri har potentiale til at 
levere positive resultater med hensyn til at modvirke klimaændringer, skabe vækst og 
beskæftigelse i bæredygtige virksomheder, opretholde skovenes sundhedstilstand på 
lang sigt og beskytte biodiversiteten, og at en sådan forskning derfor bør fremmes; 
opfordrer til tilstrækkelig finansiering af Horisont Europa og til styrkelse og fremme af 
nye og eksisterende forbindelser mellem forskning, industri, skovbrug, skovlandbrug og 
samfund på alle niveauer gennem specifikke instrumenter såsom europæiske 
partnerskaber (f.eks. partnerskabet om et cirkulært biobaseret Europa og Build4People);

22. understreger nødvendigheden af at tage hensyn til forbindelserne mellem den 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).
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skovbaserede sektor og andre sektorer samt vigtigheden af digitalisering og 
investeringer i forskning og innovation med henblik på at skabe industriel symbiose; 

23. understreger vigtigheden af at fremme yderligere forskning i den skovbaserede industri 
og fremhæver navnlig SMV'ers rolle med hensyn til at bidrage til bæredygtig 
skovbaseret forskning og innovation; 

24. understreger vigtigheden af uddannelse og en kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke 
inden for den skovbaserede sektor for at sikre en vellykket gennemførelse af bæredygtig 
skovforvaltning i praksis; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat 
at gennemføre og styrke de eksisterende europæiske instrumenter i denne henseende;

Data – brug af satellittjenester

25. opfordrer EU til at etablere et netværk til overvågning af Europas skove, som indsamler 
oplysninger på lokalt plan (om genplantning af skov, temperaturudsving, 
parasitsygdomme, naturkatastrofer) i tilknytning til Copernicus-
jordobservationsprogrammerne, og som er i stand til at tilvejebringe pålidelige 
realtidsprognoser med henblik på at forbedre den bæredygtige skovforvaltning; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre nøjagtigheden af skovdata, 
så det bliver muligt direkte at udveksle sammenlignelige oplysninger medlemsstaterne 
imellem; 

26. opfordrer til oprettelse og gennemførelse af et satellitovervågningssystem for at 
muliggøre en detaljeret overvågning af skovene i hele EU, opnå bedre vejrmeldinger og 
miljøredegørelser og levere input til de nationale skovoversigter; understreger 
imidlertid, at dette ikke bør medføre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for 
de involverede virksomheder, da de fleste af disse er SMV'er;

27. understreger, at skovene i EU har meget forskellige karakteristika og derfor har brug for 
forskellige forvaltningsmetoder; udtrykker bekymring over skovenes sundhedstilstand 
og modstandsevne i mange dele af Europa som følge af klimaændringer, 
skadedyrsangreb og sygdomsudbrud; understreger behovet for at styrke og til fulde 
udnytte EU's mekanismer til overvågning af, tilvejebringelse af informationer om og 
bekæmpelse af presset på skovressourcerne som følge af spredningen af invasive 
ikkehjemmehørende arter, skadedyr og sygdomme; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at være særlig opmærksom på de områder, der er mest truet af 
klimaændringer, herunder Middelhavsområdet.
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