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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udviklingsudvalget, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at skovfældning og skovødelæggelse er den næststørste årsag til den globale 

opvarmning og står for omtrent 15 % af de globale drivhusgasemissioner1; understreger 

vigtigheden af at vælge de rigtige politiske tilgange til en integrerende og bæredygtig 

skovforvaltning med henblik på at skabe kulstofrelaterede og ikkekulstofrelaterede 

fordele; 

2. minder om, at Paris-aftalen kræver, at alle parter træffer foranstaltninger til at bevare og 

forøge dræn, herunder skove; 

3. bemærker, at man ved at standse skovrydning og skovforringelse og give skovene 

mulighed for at vokse på ny ville skabe mindst 30 % af alle de modvirkningstiltag, der 

er nødvendige for at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C2; 

4. noterer sig, at skovrydning tegner sig for 11 % af de globale menneskeskabte 

drivhusgasemissioner, dvs. mere end alle personbiler tilsammen; 

5. bekræfter skovforvaltningstypens relevans for kulstofbalancen i troperne, idet nylige 

artikler3 har påpeget, at de mere umærkelige forringelser og ikke kun skovrydning i stor 

skala, som der hidtil er fokuseret på, sandsynligvis udgør en betydelig kilde til 

kulstofemissioner og tegner sig for mere end halvdelen af emissionerne; 

6. påpeger, at genplantning af skove, genopretning af eksisterende forringede skove og en 

forøgelse af træbevoksede arealer i landbrugslandskabet gennem skovlandbrug udgør de 

eneste tilgængelige kilder til negative emissioner med betydeligt potentiale til at bidrage 

til at nå målene i Paris-aftalen; 

7. anerkender, at skovkriminalitet, herunder ulovlig skovhugst, er blevet anslået4 til at 

repræsentere en værdi af 50-152 mia. USD i 2016, hvilket er en stigning i forhold til 

2014, hvor tallet var 30-100 mia. USD, og har det højeste indtægtsniveau blandt 

forskellige former for miljøkriminalitet på globalt plan; bemærker, at dette spiller en 

væsentlig rolle i finansieringen af organiseret kriminalitet, og at det gør myndigheder, 

stater og lokalsamfund betydeligt fattigere på grund af ikkeopkrævede indtægter; 

8. minder om Bonn-udfordringen5 med målsætningen om at genoprette 350 mio. ha 

forringede og ryddede skovområder inden 2030, hvilket kunne generere omkring 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. og Herold, M., "Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate" (november 2014), Working Paper 385, Centre for Global Development. McKinsey & Company, 

"Pathways to a low-carbon economy" (2009). McKinsey & Company, "Pathways to a low-carbon economy: 

Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve" (2013). 
3 Baccini, A. et al., "Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and 

loss" (2017). 
4 UNEP, "The Rise of Environmental Crime report" (2016). 
5 Se https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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170 mia. USD om året i nettofordele fra beskyttelse af afvandingsområder, øget 

høstudbytte og skovprodukter og kunne binde op til 1,7 gigaton kuldioxidækvivalent 

om året; 

9. bemærker, at skovene ikke kun udgør en vigtig kilde til træ, fødevarer og fibre, men at 

de også er levested for 80 % af verdens biodiversitet på land, står for en stor del af 

forskellige økosystemtjenester og spiller en vigtig rolle i den globale kulstofcyklus; 

10. understreger, at sekundær skov, som i vidt omfang genskabes gennem naturlige 

processer efter omfattende menneskelig eller naturlig forstyrrelse af primærskov, også, 

ud over primærskov, tilvejebringer afgørende økosystemtjenester, et eksistensgrundlag 

for lokalbefolkningen samt tømmer; mener, at alle tiltag vedrørende gennemsigtighed 

og ansvarlighed i skovforvaltning også bør være rettet mod sekundær skov, og ikke kun 

primærskov, eftersom de sekundære skoves overlevelse også er truet af ulovlig 

skovhugst; 

11. bemærker, at det er veldokumenteret og ubestridt, at omlægning af tropiske skove til 

landbrug, plantager og andre former for arealanvendelse forårsager et betydeligt tab af 

arter, navnlig arter, der kun lever i skov; 

12. opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelsen af EU's internationale tilsagn, bl.a. 

dem, der er afgivet inden for rammerne af COP21, De Forenede Nationers Skovforum 

(UNFF), FN's konvention om den biologiske mangfoldighed (UNCBD), New York-

erklæringen om skove og SDG-mål 15, navnlig mål 15.2 om, at det er påkrævet at 

fremme implementeringen af bæredygtig forvaltning af alle typer skov, standse 

afskovningen, genoprette forringede skove og sikre et betydeligt større omfang af 

nyplantning og genplantning af skov på globalt plan inden 2020; 

13. minder specifikt om, at EU har forpligtet sig til at overholde Aichi-målene i 

konventionen om den biologiske mangfoldighed, som kræver, at 17 % af alle habitater 

skal bevares, at 15 % af de skadede økosystemer skal genoprettes, og at tabet af skove 

skal stoppes nærmest helt eller som minimum halveres inden 2020; 

14. minder navnlig om EU's kollektive forpligtelser under New York-erklæringen om skove 

til at genoprette 150 mio. ha forringede landområder og skovområder inden 2020 og til 

herefter i betydeligt omfang at øge hastigheden af genoprettelsen på globalt plan, 

hvorved mindst 200 mio. ha yderligere ville blive genoprettet inden 2030; 

15. glæder sig over udgivelsen af den længe ventede forundersøgelse om mulighederne for 

at intensivere EU-indsatsen mod skovrydning1, som er iværksat af Kommissionens 

Generaldirektorat for Miljø; noterer sig, at denne undersøgelse navnlig fokuserer på syv 

råvarer, der indebærer risici for skovarealer, nemlig palmeolie, soja, gummi, oksekød, 

majs, kakao og kaffe, og erkender, at EU tydeligvis må påtage sig en del af ansvaret for 

den globale ødelæggelse af skovområder; 

16. er fuldt ud klar over, hvor komplekst spørgsmålet om skovrydning er, og understreger 

betydningen af at finde en global løsning baseret på de mange aktørers fælles ansvar; 

anbefaler indtrængende dette princip til alle de parter, der er involveret i 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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tømmerforsyningskæden, herunder EU og andre internationale organisationer, 

medlemsstaterne, finansielle institutioner, regeringerne i producentlandene, oprindelige 

folk og lokalsamfund, nationale og multinationale virksomheder, 

forbrugerorganisationer og NGO'er; er endvidere af den overbevisning, at alle disse 

aktører nødvendigvis skal spille en rolle ved at koordinere deres indsats med henblik på 

at finde løsninger på de mange alvorlige problemer, som er forbundet med skovrydning; 

17. glæder sig over, at vigtige aktører i den private sektor (meget ofte fra EU) har forpligtet 

sig til at eliminere skovrydning fra deres forsyningskæder og investeringer; bemærker 

dog, at EU skal tage udfordringen op og forstærke indsatsen fra den private sektor 

gennem politikker og hensigtsmæssige foranstaltninger, så der skabes et fælles 

udgangspunkt for alle virksomheder og skabes mere lige vilkår;  mener, at dette ville få 

flere til at forpligte sig, skabe tillid og drage virksomhederne mere til ansvar for deres 

forpligtelser; 

18. bemærker åbningen af den offentlige høring om produktdækningen i træforordningen; 

mener, at den valgmulighed, der er givet i spørgeskemaet med hensyn til at indskrænke 

forordningens anvendelsesområde, ikke er rimelig, i betragtning af at den ulovlige 

handel blomstrer inden for forordningens aktuelle dækningsområde; bemærker desuden, 

at Den Europæiske Træindustriorganisation har en positiv holdning til at udvide 

træforordningens anvendelsesområde til at omfatte alle træprodukter; 

19. bemærker, at det i 2016-evalueringen af EU's træforordning (SWD(2016)0034) ikke var 

muligt at vurdere, om de sanktioner, som medlemsstaterne har fastlagt, er effektive, står 

i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, idet antallet af 

anvendte sanktioner indtil videre har været meget lavt; sætter spørgsmålstegn ved 

kriteriet "landets økonomiske situation", som nogle medlemsstater har anvendt i 

forbindelse med fastlagte sanktioner, i betragtning af det internationale aspekt af denne 

form for kriminalitet, som ligger øverst på listen over forskellige typer af 

miljøkriminalitet i verden; 

20. bemærker, at det har vist sig, at FLEGT-eksportlicenser (FLEGT = retshåndhævelse, 

god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) gør det muligt at blande 

ulovligt tilvejebragt træ med lovligt træ, og at det derfor potentielt kan eksporteres til 

EU som værende i overensstemmelse med EU's træforordning1; 

21. opfordrer Kommissionen til at opdatere retningslinjerne med hensyn til EU's 

træforordning for at tage hånd om emnet konflikttømmer og anbefale mere detaljerede 

foranstaltninger til risikobegrænsning for at styrke håndhævelsen, herunder krav om 

forbedret due diligence hos erhvervsdrivende, der importerer fra konfliktramte områder 

eller højrisikoområder, vilkår til bekæmpelse af bestikkelse i kontrakter med 

leverandører, implementering af bestemmelser til bekæmpelse af korruption, reviderede 

regnskaber og antikorruptionsrevisioner; 

                                                 
1 I rapporten "Permitting Crime" fra 2014 konkluderede Environmental Investigation Agency (EIA) og 

Indonesian Forest Monitoring Network (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK), at nogle 

virksomheder med TLAS-licens er involveret i "hvidvaskning af træ", idet de blander ulovligt tilvejebragt træ 

med lovligt træ. I dag kunne det pågældende træ potentielt eksporteres til EU under FLEGT-licensordningen.  

Rapporten kan ses på adressen: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-

it-needs-stick, primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf. 
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22. opfordrer EU og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre og håndhæve 

træforordningen og til at lade denne forordning omfatte alle produkter, der er eller kan 

være fremstillet af træ, og som indeholder eller kan indeholde træ; fremhæver kravet om 

at udføre passende og effektive kontroller, også af komplicerede forsyningskæder og 

import fra forarbejdende lande, og efterlyser robuste og afskrækkende sanktioner i 

forhold til alle økonomiske aktører, eftersom dette er den form for international 

miljøkriminalitet, som giver den største indtjening; 

23. bemærker, at der findes modeller for fælles skovdrift/kollektive sædvaneretlige 

ordninger for jordbesiddelse, hvormed der kan opnås en række fordele1, herunder en 

forøgelse af skovarealet og vandressourcerne, en begrænsning af ulovlig skovhugst via 

indførelse af klare regler om adgangen til træ samt et robust system til overvågning af 

skove; foreslår, at der forskes mere og ydes mere støtte for at bidrage til udarbejdelsen 

af lovgivningsmæssige rammer for fælles skovbrug; 

24. understreger, at anerkendelse af befolkningers ejendomsret til jord, f.eks. i en 

forfatning, ikke nødvendigvis bliver overført til praksis2, hvorfor EU aktivt bør foretage 

screening for at sikre overholdelse af ejendomsretten til jord med henblik på frivillige 

partnerskabsaftaler og på individuelle tilfælde af EU-udviklingsfinansiering; 

25. minder om, at Kommissionens rapport om funktionen af gennemsigtighedsdirektiv 

2013/50/EU, hvormed der indførtes indberetningskrav for de beløb, som børsnoterede 

og store ikkebørsnoterede selskaber, der er aktive inden for udvindingsindustrien og 

skovning i primærskove (naturlige og delvist naturlige), betaler til regeringer, skal 

indsendes til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 27. november 2018; bemærker 

yderligere, at denne rapport om nødvendigt bør ledsages af et forslag til retsakt; 

opfordrer i lyset af en mulig revision Kommissionen til at overveje at udvide denne 

forpligtelse til andre brancher, som påvirker skovene, og til andre skove ud over 

primærskove; 

26. opfordrer EU til at fastholde sit tilsagn om at intensivere de igangværende forhandlinger 

om frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler; understreger behovet for at sikre, at 

koncessioner vedrørende skovhugst, som tildeles på korrupt eller ulovlig vis, ikke 

legitimeres gennem aftaler eller lovgivning, at lovgivningen og disse aftaler er i 

overensstemmelse med folkeretten og internationale forpligtelser med hensyn til 

miljøbeskyttelse og biodiversitet, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling, at de 

medfører tilstrækkelige foranstaltninger til bevarelse og bæredygtig forvaltning af 

skove, herunder juridisk beskyttelse af lokalsamfunds og oprindelige folks rettigheder 

via anerkendelse af deres ejendomsret og sædvaneretlige rettigheder, og at de håndterer 

problemer i den internationale handel med tømmerprodukter, f.eks. konflikttømmer og 

konverteret tømmer; 

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere deres donorpolitikker og 

sikre, at udviklingsfinansiering derigennem ikke anvendes til at støtte en udvidelse af 

                                                 
1 En case fra Nepal som forelagt af ClientEarth foreligger på følgende adresse: https://www.clientearth.org/what-

can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/ 
2 Et nyligt tilfælde (WaTER-projekt finansieret af GD DEVCO) medførte krænkelse af de kenyanske indfødte 

folk Ogiek og Sengwer og deres ejendomsret til jord, selv om deres ejendomsret til jord er anerkendt i 

forfatningen, særlig i artikel 63, stk. 2, litra d), og i loven om fællesjord fra 2016. 
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industriel skovhugst i intakte tropiske skove; opfordrer til suspension af finansiering til 

alle projekter, hvor der foreligger en behørigt dokumenteret påstand om denne form for 

skovhugst, enten indtil påstanden afvises, eller indtil der iværksættes afhjælpende 

foranstaltninger; 

28. opfordrer EU til at støtte initiativer fra skovrige udviklingslande, der er rettet mod at 

opveje den uhindrede udvidelse af landbrugsmæssige metoder og mineaktiviteter, som 

har haft en negativ indvirkning på forvaltningen af skove og på oprindelige folks 

eksistensgrundlag og kulturelle integritet samt skadelige konsekvenser for 

landbrugernes sociale stabilitet og fødevaresuverænitet; 

29. bemærker, at FLEGT-processen bør tage hånd om de underliggende årsager til 

skovrydning i producentlandene, herunder usikre ejendomsrettigheder, ringe 

retshåndhævelse og svag samfundsforvaltning; 

30. opfordrer EU til i sin dialog med skovrige udviklingslande at rejse spørgsmålet om 

behovet for at indføre hensigtsmæssige erstatningsordninger og -programmer for 

lokalsamfund, som er blevet tvangsforflyttet og frataget adgangen til den jord og de 

ressourcer, som de efter sædvaneretten har ejendomsretten til, og med hensyn til alle 

situationer, hvor deres frivillige, forudgående og informerede samtykke ikke er 

indhentet; 

31. opfordrer EU til som et supplement til de frivillige partnerskabsaftaler at udarbejde 

opfølgende lovgivning til frivillige partnerskabsaftaler i lighed med EU's træforordning, 

som omfatter både virksomheder og finansielle institutioner, og til desuden at foretage 

en gennemgang af, hvordan eksisterende frivillige partnerskabsaftalers fungerer i 

praksis, således at det sikres, at den fælles vurdering af landets licensordning for lovligt 

tømmer fungerer som beskrevet i den frivillige partnerskabsaftale, og at der ikke sker 

hvidvaskning af træ; bemærker med bekymring, at mens EU har reguleret 

forsyningskæderne for træ, fisk og konfliktmineraler, hvilket EU skal have ros for, har 

EU endnu ikke reguleret nogen forsyningskæder for landbrugsråvarer, der udgør en 

risiko for skovene; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at 

optrappe deres indsats for at gennemføre træforordningen med henblik på bedre at 

vurdere dens effektivitet; 

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en procedure, som udløses, 

når en konflikt bryder ud i et land, hvor der er indgået frivillige partnerskabsaftaler, 

herunder udpegning af et uafhængigt panel, som skal foretage en vurdering af risikoen 

for konflikttømmer og behovet for suspension af de frivillige partnerskabsaftaler på alle 

forhandlingsstadier, hvis der foreligger dokumentation for, at indtægter fra handel med 

træ giver næring til en konflikt; 

33. opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhængen og fremme synergierne mellem 

den fælles landbrugspolitik og andre EU-politikker og til at sikre, at de er i 

overensstemmelse med programmer, der tager sigte på at bekæmpe skovrydning i 

udviklingslande, herunder REDD+; opfordrer Kommissionen til at sikre, at import af 

råvarer, der udgør en risiko for skovene, udelukkes fra at modtage direkte eller indirekte 

støtte fra EU's fremtidige fødevare- og landbrugspolitik,  opfordrer Kommissionen til, 

om praktisk muligt, at fremme en styrkelse af skovlandbrug og genplantning af skove; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de miljøproblemer, der er 
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forbundet med afskovning, også behandles i lyset af målene i EU's biodiversitetsstrategi 

frem til 2020, som bør indgå som en integreret del af Unionens indsats udadtil på dette 

område; 

34. mener, at kortlægning, herunder ved hjælp af satellit- og geodatateknologier, er 

afgørende for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i skovforvaltningen og for at 

indføre målrettede strategier for nyplantning, genplantning og skabelse af økologiske 

korridorer; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at yde teknisk og 

økonomisk bistand til skovrige udviklingslande for at støtte en grundig kortlægning af 

deres skove, også ved at støtte kortlægningsprojekter, som varetages af NGO'er, 

skovorganisationer, videnskabsfolk og lokale specialister i fællesskab; 

35. bemærker, at mere end halvdelen af de råvarer, der produceres og eksporteres til det 

globale marked, er produkter, der stammer fra ulovlig skovrydning1, og at mere end 

80 % af al skovrydning skyldes en udvidelse af landbrugsarealet enten ud fra 

kommercielle hensyn eller med henblik på selvforsyningslandbrug2; bemærker 

endvidere, at EU’s import af foder og proteiner (f.eks. soja), der – som påpeget i en 

nylig undersøgelse – skyldes et stort kødforbrug, samt EU’s import af kakao og 

palmeolie, finansieringsstrømmen til de sektorer, der står bag skovrydning og 

skovforringelse, EU’s forbrug af biobrændsel samt den voksende efterspørgsel efter 

skovbiomasse og tømmer, også til energiproduktion, er væsentlige årsager til 

skovrydning og skovforringelse3; 

36. opfordrer EU til at indføre et bindende regelsæt for at sikre, at forsyningskæden i 

importen af landbrugsråvarer kan følges helt tilbage til råvarernes oprindelse; 

bemærker, at de nye teknologier, f.eks. blockchainteknologi, kan bruges til at spore 

oprindelsen af råvarer, og understreger, at dette i praksis kan anvendes til at øge 

gennemsigtigheden omkring oprindelsen af forskellige råvarer og stort set fjerne 

skovforringelse og skovrydning fra forsyningskæderne; 

37. opfordrer Kommissionen til at udvikle en certificeringsordning for varer, som er 

fremstillet på bæredygtig vis og ikke stammer fra skovrydning, og som kommer ind på 

EU's marked; 

38. anerkender med hensyn til palmeolie de positive bidrag, der er ydet af de eksisterende 

certificeringsordninger, men konstaterer med beklagelse, at RSPO, ISPO og MSPO og 

alle de andre anerkendte store certificeringsordninger ikke effektivt forhindrer deres 

medlemmer i at omdanne regnskove eller tørvemoser til palmeplantager; mener derfor, 

at disse store certificeringsordninger ikke på effektiv vis formår at begrænse 

drivhusgasemissioner i forbindelse med anlæggelse og drift af sådanne plantager og 

dermed heller ikke har kunnet forhindre omfattende skov- og mosebrande; opfordrer 

Kommissionen til at påse, at der gennemføres en uafhængig revision og kontrol af disse 

                                                 
1 Forest Trends Report Series (2014): "Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and 

Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations" –  

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 "Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017" – 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 "Feasibility study on options to step up EU action against deforestation" (Europa-Kommissionen) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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certificeringsordninger med henblik på at sikre, at den palmeolie, der bringes i 

omsætning på EU-markedet, overholder alle nødvendige standarder og er bæredygtig; 

bemærker, at spørgsmålet om bæredygtighed i palmeoliesektoren ikke kan løses alene 

ved hjælp af frivillige foranstaltninger og politikker, men at det også er nødvendigt at 

underkaste palmeolievirksomhederne bindende regler og en obligatorisk 

certificeringsordning; 

39. minder om sin beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og rydning af regnskove1, 

herunder erkendelsen af, at 73 % af den globale skovrydning skyldes rydning af 

landområder til landbrugsråvarer, at 40 % af den globale skovrydning skyldes 

omlægning til store monokulturelle oliepalmeplantager, og at EU er en stor importør af 

produkter, der stammer fra skovrydning; minder også om sine ændringer til direktivet 

om vedvarende energikilder, hvori det fastslås, at incitamenterne til anvendelse af 

palmeolie i transportbrændstoffer skal udfases senest i 2021; 

40. opfordrer Kommissionen til at følge op på sin ovennævnte beslutning om palmeolie og 

rydning af regnskove og indføre bæredygtighedskriterier for palmeolie og produkter 

indeholdende palmeolie, der kommer ind på EU's marked, samt en unik 

certificeringsordning og forbedret mulighed for at spore importeret palmeolie; 

41. opfordrer indtrængende Kommissionen og alle medlemsstater, som endnu ikke har taget 

dette skridt, til at arbejde hen imod en formulering af et bindende tilsagn i hele EU om 

kun at indkøbe certificeret bæredygtig palmeolie senest i 2020, bl.a. ved at underskrive 

og implementere Amsterdamerklæringen med titlen "Towards Eliminating 

Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries", og til at 

arbejde hen imod en formulering af et bindende tilsagn i branchen, bl.a. ved at 

underskrive og implementere Amsterdamerklæringen med titlen "In Support of a Fully 

Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020"; 

42. mener, at bestræbelserne for at standse skovrydning skal omfatte bistand og støtte til 

den mest effektive udnyttelse af eksisterende dyrkede arealer sammen med en strategi 

for intelligente landsbyer; erkender, at agroøkologiske praksisser har et stort potentiale 

for at maksimere økosystemers funktioner og modstandsdygtighed via varieret 

beplantning med stor diversitet, skovlandbrug og permakulturteknikker, som også har 

relevans for afgrøder som oliepalmer, kakao og gummi, og som samtidig indebærer 

yderligere fordele med hensyn til sociale resultater samt diversificering af produktion og 

produktivitet, uden at dette indebærer yderligere omdannelse af skovarealer;  

43. opfordrer EU til at sikre, at de trufne foranstaltninger og de lovgivningsmæssige 

rammer ikke udgør urimelige byrder for små og mellemstore producenter eller hindrer 

deres adgang til markeder og international handel; 

44. opfordrer Kommissionen til at vise politisk vilje og lederskab ved at forpligte sig til 

snarest muligt og i den indeværende mandatperiode at fremlægge en ambitiøs EU-

handlingsplan for skovrydning og skovforringelse, som omfatter konkrete 

lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sikrer, at ingen forsyningskæder eller 

finansielle transaktioner med forbindelse til EU bidrager til skovrydning, 

skovforringelse eller krænkelser af menneskerettighederne i udviklingslandene; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0098. 
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45. opfordrer til, at en sådan lovgivning indeholder obligatoriske due diligence-krav til den 

kæde af erhvervsdrivende, som anvender råvarer, der udgør en risiko for skovene, og 

forpligter finansielle institutioner til at træffe foranstaltninger til at eliminere den risiko 

for skovrydning, som finansielle investeringer er årsag til; 

46. fremhæver, at EU's handelsforhandlinger skal være i overensstemmelse med EU's 

forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at mindske skovrydning og skovforringelse 

og til at forøge kulstoflagrene i skovene i udviklingslandene; 

47. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fuld brug af eksisterende 

diplomatiske og institutionelle processer og dialoger for at tilskynde lande, som 

forarbejder og/eller importerer betydelige mængder tropisk træ – navnlig hvis sådanne 

træprodukter efterfølgende eksporteres til EU – således som det f.eks. er tilfældet med 

Kina og Vietnam, til at vedtage effektiv lovgivning, som forbyder import af ulovligt 

tilvejebragt træ og kræver, at de erhvervsdrivende udviser due diligence på niveau med 

EU's træforordning. 
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