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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a közös uniós erdészeti politikának nincs konkrét jogalapja; rámutat 
azonban arra, hogy számos uniós szakpolitika hatással van az erdőkre és az erdőalapú 
ágazatra, és szorosabb ágazatközi koordinációt igényel;

2. megjegyzi, hogy az európai erdőalapú iparágak hozzájárulnak Európa 
dekarbonizálásához azáltal, hogy a szén-dioxid-intenzív nyersanyagokat és fosszilis 
energiát erdőalapú alternatívákkal, például biogázzal és bioüzemanyaggal váltják fel, és 
ezáltal hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás és az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez;

3. megjegyzi, hogy az erdőalapú iparág a körforgásos biogazdaság egyik fő hajtóereje; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy közbeszerzés és beruházási támogatás révén támogassák 
az újrafeldolgozható és bioalapú termékeket;

4. ösztönzi a fa környezetbarát nyersanyagként való felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
faalapú termékek és a faszerkezetek hatékony eszközök a szén-dioxid-tárolás 
növelésére;

5. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv (RED 
II) időben történő és megfelelő végrehajtását1;

6. hangsúlyozza, hogy az erdészeti értéklánc egészében továbbra is szükség van az 
erdészeti ágazattal kapcsolatos kutatás és innováció folyamatos támogatására, ideértve a 
műanyagot helyettesítő csomagolóanyagként, intelligens textíliákként, ruhaanyagként, 
valamint gyógyszerekként használt faalapú termékeket is;

7. felszólít az Európai horizont program megfelelő finanszírozására, valamint a kutatás, az 
ipar és a társadalom közötti kapcsolatok erősítésére olyan konkrét eszközök révén, mint 
az európai partnerségek;

8. hangsúlyozza a fenntartható erdőgazdálkodás szükségességét, valamint az erdők 
regionális és gazdasági jelentőségét.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról, HL L 328., 2018.12.21., 82. o.


