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B6-0000/2009

Europa-Parlamentets beslutning om en indsats for at imødegå udfordringerne ved 
skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af 
biodiversitet

Europa-Parlamentet,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en indsats for at 
imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (KOM(2008)0645), 

 der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at EU vil begrænse den globale opvarmning til 2 °C og halvere tabet af 
biodiversitet,

B. der henviser til, at skovrydning tegner sig for godt 20 % af de globale emissioner af 
kuldioxid (CO2) og er en betydelig forårsager af tab af biodiversitet,

C. der henviser til, at skovrydning sker med en alarmerende hastighed på 13 mio. hektar pr. 
år, hvoraf tropiske skove tegner sig for det meste, men der ryddes også skove i et vist 
omfang i Europa, især Central- og Østeuropa, 

D. der henviser til, at skovødelæggelse finder sted under forskellige former og er vanskelig at 
definere, og at den ikke desto mindre har betydelig indflydelse på klimaet, biodiversitet og 
andre varer og tjenesteydelser,

1. understreger behovet for mere sammenhæng mellem skovbevaring og politikker om 
bæredygtig forvaltning samt andre interne og eksterne EU-politikker; opfordrer til, at der 
gennemføres en kvantificeret evaluering af EU-politikkers indvirkning på skovene, f.eks. 
politikkerne for energi (navnlig biobrændstoffer), landbrug, bæredygtig produktion og 
bæredygtigt forbrug, offentlige indkøb, handel og udviklingssamarbejde;

2. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet forslag til stringente 
fællesskabskrav til bæredygtighed for alt træ og alle træprodukter, der kommer fra skove;

3. glæder sig over politikkerne for miljørigtige offentlige indkøb, og at instrumenter som 
f.eks. miljømærkning og skovcertificeringsordninger fremmes; opfordrer til en snarlig 
vedtagelse og gennemførelse af politikker for miljørigtige offentlige indkøb af 
træprodukter i hele EU; opfordrer medlemsstaterne til at basere deres politik for offentlige 
indkøb på høje bæredygtighedsstandarder og tilsvarende at sætte realistiske mål i 
forbindelse med sådanne standarder;

4. støtter oprettelsen af Global Forest Carbon Mechanism inden for rammerne af UNFCCC; 
opfordrer medlemsstaterne til at støtte dens indsats for at bremse den globale skovrydning 
ved at øremærke en del af auktionsindtægterne fra EU's emissionshandelsordning til 
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reduktion af emissionerne fra skovrydning i udviklingslandene; 

5. bemærker, at skovkreditter på kuldioxidmarkedet på mellemlang og lang sigt kunne indgå 
i en pakke af politikker, der beskæftiger sig med skovrydning; understreger, at der bør 
træffes en endelig beslutning vedrørende inddragelse af skovkreditter i 
emissionshandelsordningen, efter at der er foretaget en meget omhyggelig analyse af 
mulighederne for de enkelte potentielle finansieringsmekanismers gennemførelse, og efter 
at der er foretaget en evaluering af resultaterne af partskonferencen i København og 
konklusionerne fra pilotprojekterne;

6. beklager, at meddelelsen ikke beskæftiger sig med skovødelæggelse, selv om det emne 
indgår i titlen; opfordrer Kommissionen til at udvikle handlingsplaner og pilotprojekter og 
til i sin egen skovpolitik at vise, at den arbejder for at standse ikke kun skovrydning, men 
også skovødelæggelse (altså i EU), ved derudover at udvikle og etablere ordentlige 
overvågningssystemer med henblik på at få relevante oplysninger om jord og biomasse i 
skovene;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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