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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att utarbeta en ny EU-
skogsstrategi. Parlamentet anser att den europeiska skogsstrategin kommer att vara en 
viktig faktor i uppnåendet av den europeiska gröna given. Parlamentet understryker att 
det inte finns någon specifik rättslig grund för en gemensam EU-skogspolitik, eftersom 
skogspolitiken främst är medlemsstaternas behörighet, men konstaterar samtidigt att 
många av EU:s politikområden inverkar på skogen och den skogsbaserade sektorn, 
vilket kräver samstämdhet och en starkare sektorsövergripande samordning genom EU-
skogsstrategin. Parlamentet konstaterar att ett samstämt och stabilt regelverk är en 
förutsättning för att innovation och investeringar ska kunna uppmuntras i den 
skogsbaserade sektorn. 

2. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska gröna given, som en ny 
tillväxtstrategi för EU, kräver investeringar för att till fullo stödja en ren och cirkulär 
ekonomi. Parlamentet framhåller den mycket viktiga roll som en hållbar aktiv 
skogsförvaltning spelar för uppnåendet av klimatneutralitet senast 2050 och för 
unionens cirkulära bioekonomi. Parlamentet noterar särskilt förvaltade skogars stora 
kapacitet att fånga in koldioxid, och skogsbaserade produkters potential att ersätta 
fossila bränslen och material. I detta sammanhang anser parlamentet att strategin bör 
stödja innovation utmed hela värdekedjan, inbegripet genom att underlätta utbyte av 
bästa praxis och tillhandahålla ett konkurrenskraftigt regelverk. Parlamentet 
understryker den viktiga roll som skogen och en hållbar skogsförvaltning spelar utmed 
hela skogs- och bioekonomivärdekedjan, i synnerhet när det gäller att tillhandahålla 
hållbara råvaror till sektorn och skapa nya arbetstillfällen i EU. Parlamentet betonar att 
tillgången till råvaror från hållbara källor bör säkerställas och främjas genom en 
stödjande och enhetlig politisk ram för alla berörda sektorer.

3. Europaparlamentet betonar att den nya skogsstrategin behöver baseras på de tre pelarna 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Parlamentet betonar att det behövs en 
holistisk och enhetlig skogsstrategi som förstärker och tillvaratar den flerfunktionella 
roll som skogen och den skogsbaserade sektorn har i EU.

4. Europaparlamentet noterar att i fråga om förvaltade skogar så beaktar man vid en 
hållbar skogsförvaltning också skyddet av den biologiska mångfalden och artrikedomen, 
vilket kan ge skogar som är mer resilienta mot klimateffekter såsom bränder, torka och 
väderhändelser som inte är typiska för årstiden, och detta är därför en viktig investering 
för framtiden, inte bara för samhällena och naturen, utan också för skogsekonomin.

5. Europaparlamentet betonar att forskningen visar att hållbart förvaltade skogar har en 
högre koldioxidupptagningskapacitet än skogar som inte förvaltas. Parlamentet 
understryker därför med kraft att den nya skogsstrategin måste främja en hållbar 
skogsförvaltning, även en sådan som bedrivs av små och medelstora företag.

6. Europaparlamentet konstaterar att en hållbar och aktiv skogsförvaltning huvudsakligen 
drivs och upprätthålls av små och medelstora företag.
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7. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet också bör ägnas dels skapandet 
av arbetstillfällen inom den skogsbaserade industrin, dels nya instrument som planeras 
för att påskynda den ekonomiska återhämtningen vid pandemier, såsom den som har 
orsakats av covid-19.

Skogsbaserade industrier

8. Europaparlamentet noterar att de europeiska skogsresurserna ökar till följd av både 
naturlig tillväxt och beskogning. Parlamentet påpekar att enligt industrin har de 
skogsbaserade industriernas utvidgade värdekedjor, från skogsbruket till 
pappersindustrin, bidragit till nästan 4 miljoner nya arbetstillfällen, och de står för 
omkring 8 % av EU:s samlade mervärde från tillverkningsindustrin. Mot bakgrund av 
detta konstaterar parlamentet att skogsindustrin ger positiva ekonomiska, sociala och 
miljömässiga bidrag, och anser att skogsstrategin bör stimulera ytterligare investeringar 
i innovation och teknisk utveckling.

9. Europaparlamentet konstaterar att europeiska skogsbaserade industrier bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp i Europa genom att ersätta koldioxidintensiva råmaterial, 
produkter och fossila energikällor med hållbara, skogsbaserade förnybara alternativ 
såsom biobaserade produkter, till exempel byggnadsmaterial, nya innovativa 
kemikalier, plast, textil och förpackningsmaterial, samt hållbart producerad biomassa, 
biogas och biobränsle, och därmed bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och den 
europeiska gröna given.

10. Europaparlamentet begär att EU:s bioekonomistrategi ska genomföras, uppmuntrar till 
hållbar användning av trä som ett miljövänligt råmaterial, och understryker att 
användningen av träbaserade produkter med lång livslängd och trä till byggnadsmaterial 
är ett effektivt sätt att öka koldioxidlagringen och skapa en substitutionseffekt för att 
minska växthusgaserna. Parlamentet framhåller att träbaserade råvaror måste finnas 
tillgängliga för den skogsbaserade industrin, och att man behöver attrahera 
skogsbaserade investeringar i EU. Parlamentet betonar att en effektiv användning av trä 
måste prioriteras.

11. Parlamentet framhåller att träbaserade material måste ges en mycket stor roll som 
ersättning för fossilbaserade material inom till exempel byggindustrin, textilindustrin, 
den kemiska industrin och förpackningsindustrin. Parlamentet understryker att man vid 
prioriteringen av träbaserade alternativ måste ta hänsyn till produkternas hela livscykel 
och deras miljöprestanda. Parlamentet betonar att det fortfarande behövs varaktigt stöd 
till skogsrelaterad forskning och innovation utmed hela den skogsbaserade värdekedjan, 
inbegripet träbaserade produkter som ersättning för fossila eller koldioxidintensiva 
material. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att kartlägga de mest klimatvänliga 
lösningarna för bygg- och renoveringsinsatser, och uppmanar till ett större stöd för 
användningen av trä i byggindustrin. Parlamentet uppmanar kommissionen att slå fast 
rekommendationer i detta avseende i den renoveringsplan som ska läggas fram i slutet 
av året.

13. Europaparlamentet är dock medvetet om att en större efterfrågan av trä till material och 
förnybar energi samt till bioekonomin medför utmaningar, och uppmanar kommissionen 



AD\1205447SV.docx 5/8 PE648.258v02-00

SV

att bemöta dessa utmaningar på lämpligt sätt i den kommande strategin, och samtidigt 
underlätta uppnåendet av klimatneutralitet senast 2050.

14. Europaparlamentet framhåller att vad den skogsbaserade sektorn först och främst 
behöver är en stabil långsiktig politisk ram, snarare än kortsiktiga stödåtgärder.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att uppmuntra och se till att biologiska material, 
däribland träavfall, återinförs i värdekedjan genom att uppmuntra till ekodesign och 
främja användningen av sekundära råvaror, inklusive trä, för produkter innan de 
eventuellt bränns när de är uttjänta.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa strategier 
för att främja hållbara och återvinningsbara biobaserade produkter, och att stödja 
återvinningsbara biobaserade produkter genom offentlig upphandling och 
investeringsstöd.

17. Europaparlamentet betonar att ingen substitutionseffekt av skogsbaserade produkter kan 
kompensera för förlusten av primärskogar, som anses vara oersättliga och bör skyddas 
genom rättsliga instrument och incitament. 

18. Europaparlamentet anser att en mer effektiv användning av timmer bör prioriteras 
framför användningsområden med ett större mervärde i varje europeisk industrisektor.

Energipolitik

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det reviderade direktivet om 
el från förnybara energikällor (RED II)1 genomförs snabbt och korrekt. Direktivet 
antogs i december 2018 och fastställer strikta hållbarhetskriterier för förnybara 
energikällor. Parlamentet konstaterar att för att säkerställa en hållbar produktion av 
biomassa fastställer det reviderade direktivet om förnybar energi hållbarhetskriterier 
som man måste uppfylla för att följa EU:s mål för förnybar energi och få ta del av 
stödprogram. Parlamentet understryker att de harmoniserade, EU-omfattande kriterier 
som man nyligen enades om är nödvändiga för att säkerställa att den inre marknaden för 
energi fungerar korrekt och undvika att konkurrensen snedvrids.

20. Europaparlamentet påminner om att man i det reviderade direktivet om förnybar energi 
fastställer att aktörer bör tillämpa en riskbaserad metod för att minimera riskerna med 
att använda icke hållbar skogsbiomassa för produktion av bioenergi.

Forskning och innovation

21. Europaparlamentet framhåller den mycket viktiga roll som forskning och innovation 
spelar för att öka skogens och den skogsbaserade sektorns bidrag till arbetet med att 
möta vår tids utmaningar. Parlamentet anser att forskning inom skogsbruk och 
skogsbaserad industri kan bidra med positiva resultat för att begränsa 
klimatförändringarna, skapa tillväxt för hållbara företag, generera sysselsättning, 
bibehålla långsiktigt friska skogar och skydda den biologiska mångfalden, och bör 
därför uppmuntras. Parlamentet begär lämplig finansiering till Horisont Europa och till 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
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arbetet med att stärka och uppmuntra till nya och befintliga kopplingar mellan 
forskning, industri, skogsbruk, skogsjordbruk och samhälle på alla nivåer genom 
särskilda instrument såsom europeiska partnerskap (till exempel cirkulära biobaserade 
lösningar och Build4People).

22. Europaparlamentet betonar att man måste ta hänsyn till dels kopplingarna mellan den 
skogsbaserade sektorn och andra sektorer, dels vikten av digitalisering och investeringar 
i forskning och innovation för att skapa industriell symbios. 

23. Europaparlamentet understryker att ytterligare forskning behöver främjas inom den 
skogsbaserade industrin, med särskilt beaktande av de små och medelstora företagens 
bidrag till hållbar skogsbaserad forskning och innovation. 

24. Europaparlament understryker betydelsen av utbildning och en kunnig och välutbildad 
arbetskraft i den skogsbaserade sektorn för att en hållbar skogsförvaltning framgångsrikt 
ska kunna omsättas i praktiken. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att fortsätta att genomföra och stärka befintliga europeiska instrument i 
detta syfte.

Data – användning av satellittjänster

25. Europaparlamentet uppmanar EU att skapa ett nätverk för övervakning av de europeiska 
skogarna för insamling av information på lokal nivå (återbeskogning, temperaturer, 
parasitsjukdomar, naturkatastrofer), som är knutet till jordobservationsprogrammet 
Copernicus, som kan göra tillförlitliga prognoser i realtid, i syfte att förbättra den 
hållbara skogsförvaltningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att göra skogsuppgifterna mer tillförlitliga för att möjliggöra ett direkt utbyte av 
jämförbar information mellan medlemsstaterna. 

26. Europaparlamentet vill se att man skapar och inför ett satellitövervakningssystem för att 
i detalj kunna övervaka skogarna i EU, uppnå förbättrade vädervarningar och 
konsekvensbedömningar, och bidra till de nationella skogsregistren. Parlamentet 
betonar emellertid att detta inte får medföra en alltför stor administrativ börda för de 
berörda företagen, eftersom de flesta av dem är små och medelstora företag.

27. Europaparlamentet betonar att skogarna i EU har mycket olika egenskaper och därför 
behöver olika förvaltningsstrategier. Parlamentet ser med oro på skogsbeståndens hälsa 
och resiliens i många delar av Europa till följd av klimatförändringar, parasitangrepp 
och sjukdomsutbrott i skogarna. Parlamentet betonar att man måste stärka och fullt ut 
använda EU:s mekanismer för att övervaka, tillhandahålla information om och hantera 
de påfrestningar på de skogsbaserade resurserna som spridningen av invasiva 
främmande arter, skadegörare och sjukdomar medför. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i detta sammanhang ägna särskild uppmärksamhet åt de områden som 
är mest utsatta för klimatförändringar, inbegripet Medelhavsområdet.
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