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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 understryker att det inte finns någon specifik rättslig grund för en 
gemensam EU-skogspolitik, men att många av EU:s politikområden inverkar på skogen 
och den skogsbaserade sektorn och kräver en starkare sektorsövergripande samordning.

2. Europaparlamentet konstaterar att europeiska skogsbaserade industrier bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp i Europa genom att ersätta koldioxidintensiva råmaterial och 
fossila energikällor med skogsbaserade alternativ såsom biogas och biobränsle, och 
därmed bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och den europeiska gröna given.

3. Europaparlamentet konstaterar att den skogsbaserade industrin är en viktig drivkraft 
bakom den cirkulära bioekonomin, och uppmuntrar medlemsstaterna att stödja 
återvinningsbara och biobaserade produkter genom offentlig upphandling och 
investeringsstöd.

4. Europaparlamentet uppmuntrar till användning av trä som ett miljövänligt råmaterial, 
och understryker att användningen av träbaserade produkter och trä till 
byggnadsmaterial är ett effektivt sätt att öka koldioxidlagringen.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det reviderade direktivet om 
el från förnybara energikällor (RED II)1 genomförs snabbt och korrekt.

6. Europaparlamentet betonar att det fortfarande behövs kontinuerligt stöd till 
skogsrelaterad forskning och innovation utmed hela skogens värdekedja, inbegripet 
träbaserade produkter som ersättning för plast i förpackningsmaterial, smarta fibrer, 
textilfibrer och läkemedel.

7. Europaparlamentet begär lämplig finansiering till Horisont Europa och till arbetet med 
att stärka kopplingarna mellan forskning, industri och samhälle genom särskilda 
instrument såsom europeiska partnerskap.

8. Europaparlamentet betonar behovet av ett hållbart skogsbruk och skogens regionala och 
ekonomiska betydelse.

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.


