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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over de fremskridt, der er opnået i de frivillige partnerskabsaftaler om 

retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), især 

for så vidt angår samhørigheden mellem civilsamfund, industri og regeringer i forbindelse 

med at nå frem til fælles politiske beslutninger; opfordrer Kommissionen til at opnå et 

vellykket resultat med de igangværende forhandlinger, styrke og fremskynde 

gennemførelsen af de eksisterende frivillige partnerskabsaftaler, yderligere at prioritere 

håndhævelsen af den nationale lovgivning og yde passende bistand til de nødvendige 

reformprocesser i træeksporterende lande, der er omfattet af en frivillig partnerskabsaftale, 

og håndtere de resterende udfordringer såsom korruption, konflikttømmer, ulovlig 

afskovning, skovforringelse, gennemsigtighed og jordbesiddelsessikkerhed for 

lokalsamfund som et centralt princip for jordforvaltning; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at tilskynde lande, der er omfattet af en frivillig partnerskabsaftale, til at 

tage hensyn til problemerne med afskovning, omlægning af skove og bæredygtig 

skovforvaltning, når de udvikler deres systemer til verifikation af lovlighed for 

træprodukter; tilføjer, at der i FLEGT-handlingsplanen også bør tages højde for nye 

prioriterede geografiske områder, både de områder, hvor der er indgået frivillige 

partnerskabsaftaler, og de områder, hvor der ikke er;  

2. bemærker, at gennemførelsen af frivillige partnerskabsaftaler vil have større chancer for at 

lykkes, hvis den lægger op til mere målrettet støtte til de sårbare grupper, der er involveret 

i forvaltningen af træressourcer (små landbrugere, mikrovirksomheder, små og 

mellemstore virksomheder og selvstændige aktører i den uformelle sektor); understreger 

betydningen af at sikre, at certificeringsprocessen respekterer interesserne hos de mere 

sårbare grupper, der er involveret i skovforvaltning; 

3. understreger betydningen af at bekæmpe ulovlig handel med tropisk træ; foreslår 

Kommissionen, at der i de fremtidige forhandlinger af FLEGT-eksportlicenser til 

verificerede lovlige træprodukter, der eksporteres til EU, tages hensyn til erfaringerne fra 

det indonesiske system, som har været i kraft siden november 2016; anmoder 

Kommissionen om at foretage en uafhængig konsekvensanalyse af gennemførelsen af det 

indonesiske system til verifikation af lovlighed for træprodukter, som bør forelægges 

inden for et passende tidsrum; 

4. minder om, at konflikttømmer allerede er et indsatsområde i FLEGT-handlingsplanen, 

men at der ikke er blevet gjort nok for bekæmpe dette problem; opfordrer Kommissionen 

til at holde sit løfte om at udvide de due diligence-forpligtelser, som er fastsat i EU's 

træforordning, således at konflikttømmer medtages inden for rammerne af den kommende 

revision; 

5. understreger behovet for yderligere at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af EU's 

træforordning, således at den bæredygtige handel med importeret og indenlandsk 

fremstillet træ og træprodukter bevares på bedste vis; 

6. anerkender det vigtige arbejde, der er udført under FN's Økonomiske Kommission for 

Europa (UNECE) og FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) med hensyn 



 

PE616.682v02-00 4/8 AD\1151667DA.docx 

DA 

til global bæredygtig skovforvaltning, som spiller en central rolle for bæredygtig handel 

med træprodukter; 

7. opfordrer EU til at etablere et stærkere samarbejde og effektive partnerskaber med de 

store træforbrugende lande og internationale interessenter som f.eks. FN, navnlig FAO, 

Center for International Forestry Research (CIFOR) og Verdensbankens program om 

skove (PROFOR), med henblik på en mere effektiv nedbringelse af handlen med ulovligt 

fældet træ på globalt plan og en bedre skovforvaltning samlet set; 

8. bemærker, at importeret træ og træprodukter bør kontrolleres grundigere ved EU's grænser 

med henblik på at sikre, at de importerede produkter rent faktisk er i overensstemmelse 

med de påkrævede kriterier for indførsel i EU; 

9. minder om, at skove er hjemsted for 300 mio. mennesker, og at næsten 1,6 mia. 

menneskers levebrød afhænger af skovressourcer som kilde til fødevarer, brændsel til 

madlavning og opvarmning, medicin, husly, påklædning, beskæftigelse og indkomst; 

bemærker, at skovressourcerne også fungerer som sikkerhedsnet i krise- eller 

nødsituationer, f.eks. når afgrøder slår fejl på grund af langvarig tørke; mener, at EU 

fortsat bør samarbejde med sine partnere for at sikre, at den merværdi, der stammer fra 

skovene, er bæredygtig og på linje med FN's mål for bæredygtig udvikling. 

10. bemærker med bekymring, at det kommercielle eksportbaserede landbrug fortsat er en stor 

bidragsyder til den globale afskovning, eftersom ca. 75 % af al afskovning nu stammer fra 

omlægning af naturlige skove til landbrugsdrift1, og at omkring halvdelen af al afskovning 

i de tropiske egne siden 2000 har skyldtes ulovlig omlægning af skove til kommercielt 

landbrug; bemærker, at EU er den største importør af palmeolie og soja fra lande med 

tropeskov, og at soja, oksekød, palmeolie, kaffe og kakao ifølge nylige skøn er ansvarlig 

for næsten 80 % af den tropiske afskovning på verdensplan, samtidig med at det 

kommercielle eksportorienterede landbrugs rolle i afskovningen er vokset i det 21. 

århundrede2; understreger, at der er behov for en robust fælles EU-landbrugspolitik med 

henblik på at mindske vores afhængighed af import i visse sektorer; 

11. gentager sin opfordring til, at EU udvikler en handlingsplan om afskovning og 

skovforringelse, som skal omfatte konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 

sikrer, at ingen forsyningskæder eller finansielle transaktioner med forbindelse til EU 

bidrager til afskovning og skovforringelse; 

12. bemærker med bekymring, at afskovning betragtes som en af de faktorer, der bidrager til 

de globale klimaændringer, og minder om, at 70 % af verdens planter og dyr lever i skove 

og er ved at miste deres levesteder som følge af afskovning; 

13. bemærker, at EU har reguleret forsyningskæderne for træ, fisk og konfliktmineraler, men 

endnu ikke har reguleret nogen landbrugsråvarer, der udgør en risiko for skovene; 

bemærker, at den lovgivning, der regulerer adgangen til EU's marked for 

landbrugsråvarer, der udgør en risiko for skovene, vil være den mest effektive 

foranstaltning på efterspørgselssiden til bekæmpelse af afskovning ifølge den nylige 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014, april 

2016, s. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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gennemførlighedsundersøgelse om mulighederne for at intensivere EU's indsats mod 

afskovning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje muligheden for at 

udarbejde en retlig ramme, der kan håndhæves, for due diligence-forpligtelser i hele 

forsyningskæden for disse råvarer på en sådan måde, at retssikkerheden garanteres, og 

baseret på kriterier om bæredygtighed eller afskovningsfrie kriterier som f.eks. i 

forbindelse med direkte og indirekte indvirkninger på skove og andre økosystemer, 

behandling af arbejdstagere samt skovsamfunds og oprindelige folks rettigheder med 

hensyn til problemer som land grabbing; 

14. understreger behovet for at udvide og styrke ordningerne for forebyggelse, overvågning 

og kontrol af de miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede indvirkninger af EU's 

bilaterale og multilaterale frihandels- og investeringsaftaler, herunder via kontrollerbare 

indikatorer og uafhængige lokalsamfundsbaserede overvågnings- og 

rapporteringsinitiativer; 

15. minder om, at Malaysia og Indonesien er de største producenter af palmeolie med en 

anslået andel af den globale produktion på 85-90 %, og at den stigende efterspørgsel efter 

denne vare fører til afskovning, lægger pres på arealanvendelsen og betydeligt påvirker 

lokalsamfund, sundhed og klimaforandringer; understreger i denne sammenhæng, at 

forhandlingerne om handelsaftaler med Indonesien og Malaysia bør bruges til at forbedre 

situationen på stedet; 

16. opfordrer indtrængende EU til altid at medtage bestemmelser, som er bindende og kan 

håndhæves, i sine kapitler om handel og bæredygtig udvikling med henblik på at standse 

ulovlig skovhugst, afskovning, skovforringelse og land grabbing samt andre 

menneskerettighedskrænkelser, der er genstand for passende og effektive 

tvistbilæggelsesmekanismer, og overveje blandt andre håndhævelsesmetoder en 

sanktionsbaseret mekanisme og bestemmelser, der garanterer retten til ejendom, 

forudgående høring og informeret samtykke; opfordrer Kommissionen til ved hjælp af 

revisionsklausulen at medtage sådanne bestemmelser i allerede indgåede frihandelsaftaler 

og især medtage forpligtelsen til effektivt at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer; 

understreger betydningen af at overvåge disse bestemmelser og nødvendigheden af straks 

at påbegynde høringsprocedurer med regeringer i tilfælde af, at handelspartnere ikke 

overholder reglerne, og udløse de eksisterende eksigible mekanismer såsom de 

tvistbilæggelsesmekanismer, der er oprettet inden for rammerne af kapitlerne om handel 

og bæredygtig udvikling; 

17. minder om, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder skal 

respekteres; støtter de igangværende forhandlinger om at oprette et bindende FN-

instrument for transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder vedrørende 

menneskerettighederne og understreger betydningen af EU's aktive deltagelse i denne 

proces; 

18. bemærker, at GSP-forordningen stadig har begrænset rækkevidde for så vidt angår 

beskyttelse og ansvarlig forvaltning af skovressourcerne; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at skovrelevante konventioner, som er omfattet af GSP- og GSP+-ordningen, 

overvåges ordentligt, herunder af civilsamfundsorganisationer, med henblik på at 

garantere beskyttelsen af skove i partnerlande, herunder muligheden for at indføre en 

klagemekanisme, der sikrer, at klager fra interesserede parter behørigt tages i betragtning; 
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understreger, at denne ordning bør tage særligt hensyn til oprindelige folks rettigheder, 

lokalsamfund, der er afhængige af skovene, og de rettigheder, der gives i henhold til ILO-

konvention C169 om oprindelige folk og stammefolk, hvor det er relevant; 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til, at der i frihandelsaftalernes eksigible 

bestemmelser om bekæmpelse af korruption medtages illegale skovbrugspraksisser såsom 

fastsættelse af for lave priser på træ i koncessioner, kommercielle selskabers fældning af 

fredede træer, smugling af skovprodukter på tværs af grænser, ulovlig skovhugst og 

forarbejdning af skovråvarer uden tilladelse; 

20. understreger, at korruption i forbindelse med ulovlig skovhugst bør bekæmpes i EU's 

handelspolitik; opfordrer indtrængende Kommissionen til i frihandelsaftalerne at medtage 

bestemmelser om korruptionsbekæmpelse i forbindelse med ulovlig skovhugst, og til, at 

disse bestemmelser skal kunne håndhæves og gennemføres effektivt og fuldt ud; 

21. minder om betydningen af, at der i lande, som eksporterer naturressourcer, er tilstrækkelig 

adgang til domstolsprøvelse, retsmidler og effektiv beskyttelse af whistleblowere med 

henblik på at sikre effektiviteten af love eller initiativer; 

22. opfordrer EU til at overveje at udarbejde et gennemsigtigt, velfungerende, effektivt og 

eksigibelt mærkningssystem til sikring af "social og miljømæssig sporbarhed” i 

produktionskæden for træ og landbrugsråvarer, der udgør en risiko for skovene, i 

overensstemmelse med WTO-bestemmelserne og at fremme en lignende foranstaltning på 

internationalt plan; understreger, at certificering bør være lettilgængelig for små 

landbrugere og SMV'er og forståelig for forbrugerne, og minder om, at sådanne 

foranstaltninger bør være praktisk og økonomisk gennemførlige, navnlig for de små 

producenter; minder om, at toldkontrollen skal styrkes, at de licensudstedende 

myndigheders og revisorers fulde uafhængighed og ansvarlighed skal sikres, og at der skal 

træffes retlige foranstaltninger mod enhver ulovlig praksis, der opdages i 

certificeringsprocessen; 

23. minder om, at ansvarlig forvaltning af jord- og skovbesiddelse er af afgørende betydning 

for at sikre social stabilitet, bæredygtig udnyttelse af miljøet og ansvarlige investeringer i 

bæredygtig udvikling; 

24. opfordrer EU til at samarbejde med den private sektor og fremme udbredelsen af 

retningslinjer for ansvarlig forretningsskik vedrørende ansvarlige forsyningskæder inden 

for landbruget (som f.eks. OECD's) og ambitiøse forpligtelser i henhold til ILO's 

konventioner og de multilaterale miljøaftaler med passende inddragelse af civilsamfundet 

og et effektivt samarbejde med lokale aktører og at udvikle passende bestemmelser, der 

skal styrke de sociale og miljømæssige standarder for investorer og forhindre 

investeringer i aktiviteter, som fremmer afskovning og ulovlig skovhugst ved at f.eks. at 

tilføje denne dimension til direktivet om ikkefinansiel rapportering i forbindelse med den 

kommende revision; opfordrer EU til også at arbejde hen imod dette med internationale 

partnere. 
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