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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. understreger, at der ikke er noget specifikt retsgrundlag for en fælles EU-skovpolitik; 
påpeger imidlertid, at mange EU-politikker har en indvirkning på skovene og den 
skovbaserede sektor og kræver bedre koordinering på tværs af sektorer;

2. noterer sig, at den europæiske skovbaserede industri bidrager til at dekarbonisere 
Europa ved at erstatte CO2-intensive råstoffer og fossil energi med skovbaserede 
alternativer såsom biogas og biobrændsel og dermed bidrager til at nå målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne pagt;

3. noterer sig, at den skovbaserede industri er en vigtig drivkraft bag den cirkulære 
bioøkonomi; opfordrer medlemsstaterne til at støtte genanvendelige og biobaserede 
produkter gennem offentlige indkøb og investeringsstøtte;

4. tilskynder til anvendelse af træ som et miljøvenligt råmateriale; understreger, at 
træbaserede produkter og træbyggeri er et effektivt middel til at øge kulstoflagringen;

5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en rettidig og passende gennemførelse af det 
reviderede direktiv om vedvarende energi (RED II)1;

6. understreger, at der fortsat er behov for vedvarende støtte til skovrelateret forskning og 
innovation i hele skovværdikæden, herunder træbaserede produkter, der kan anvendes i 
stedet for plast i emballagemateriale, intelligente fibre og beklædningsfibre og 
lægemidler;

7. opfordrer til passende finansiering af Horisont Europa og til styrkelse af forbindelserne 
mellem forskning, industri og samfund gennem specifikke instrumenter såsom 
europæiske partnerskaber;

8. understreger behovet for bæredygtig skovforvaltning og skovenes regionale og 
økonomiske betydning.

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).


