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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at udvidelsen af 
landbrugsarealer tegner sig for omkring 80 
% af verdens samlede skovrydning; 
understreger i denne forbindelse, at det i 
Kommissionens meddelelse om 
intensivering af EU's indsats til beskyttelse 
og genopretning af verdens skove fra juli 
2019 anerkendes, at EU's efterspørgsel 
efter produkter som palmeolie, kød, soja, 
kakao, majs, træ, gummi, herunder i form 
af forarbejdede produkter eller 
tjenesteydelser, er en stor drivkraft bag 
skovrydning, skovforringelse, ødelæggelse 
af økosystemer og tilknyttede krænkelser 
af menneskerettighederne i hele verden og 
udgør omkring 10 % af den globale 
skovrydning udtrykt i det samlede endelige 
forbrug25; bemærker endvidere, at EU's 
forbrug af andre råvarer såsom bomuld, 
kaffe, sukkerrør, raps og rejer opdrættet i 
mangroveskove også bidrager til den 
globale skovrydning;

1.       understreger, at udvidelsen af 
landbrugsarealer tegner sig for omkring 
80 % af verdens samlede 
skovrydning; understreger i denne 
forbindelse, at det i Kommissionens 
meddelelse om intensivering af EU's 
indsats til beskyttelse og genopretning af 
verdens skove fra juli 2019 anerkendes, at 
EU's efterspørgsel efter produkter, der 
udgør en risiko for skove og deres 
økosystemer1a, såsom palmeolie, kød, soja, 
kakao, majs, gummi, herunder i form af 
forarbejdede produkter eller 
tjenesteydelser, kan være en stor drivkraft 
bag skovrydning og tilknyttede krænkelser 
af menneskerettighederne i hele verden og 
udgør omkring 10 % af den globale 
skovrydning udtrykt i det samlede endelige 
forbrug;

_________________

25  FAO. 2016. State of the World’s 
Forests 2016. Forests and agriculture: 
land-use challenges and opportunities. 
Rom, http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. fremhæver, at primærskove er 
uerstattelige, og at tabet af primærskove 
ikke kan opvejes af nogen ny skovbaseret 
tilgang; bemærker, at standsning af 
skovrydning og skovforringelse 
kombineret med beskyttelse af 
eksisterende skove, bæredygtig 
genopretning, skovrejsning og 
genplantning af skov på en sådan måde, at 
skovenes kapacitet til CO2-lagring og 
beskyttelse af biodiversitet maksimeres, 
kan sikre eksistensgrundlag, øge den lokale 
befolknings indtægter og skabe muligheder 
for økonomisk udvikling; understreger i 
denne forbindelse betydningen af at 
fremme agroøkologi og bæredygtig 
landbrugsproduktion på globalt, nationalt, 
regionalt og lokalt plan, forhindre 
ubæredygtig arealanvendelse og 
forvaltningspraksis, håndtere naturlige 
forstyrrelser og afbøde klimaændringer;

7. fremhæver, at primærskove er 
uerstattelige, og at tabet af primærskove 
ikke kan opvejes af nogen ny skovbaseret 
tilgang; bemærker, at standsning af 
skovrydning og skovforringelse 
kombineret med bæredygtig 
skovforvaltning på en sådan måde, at 
skovenes kapacitet til CO2-lagring og 
beskyttelse af biodiversitet maksimeres, 
kan sikre eksistensgrundlag, øge den lokale 
befolknings indtægter og skabe muligheder 
for økonomisk udvikling; understreger i 
denne forbindelse betydningen af at 
fremme agroøkologi og bæredygtig 
landbrugsproduktion på globalt, nationalt, 
regionalt og lokalt plan, forhindre 
ubæredygtig arealanvendelse og 
forvaltningspraksis, håndtere naturlige 
forstyrrelser og afbøde klimaændringer;

Or. en



AM\1216032DA.docx PE658.387v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

15.10.2020 A9-0179/22

Ændringsforslag 22
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Skovrydning
2020/2006(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at årsagerne til 
skovrydning rækker ud over skovsektoren i 
sig selv og vedrører en lang række 
spørgsmål såsom jordbesiddelse, svag 
forvaltningspraksis og lovhåndhævelse, 
beskyttelse af oprindelige folks rettigheder, 
klimaændringer, demokrati, 
menneskerettigheder og politisk frihed, 
niveauet for vareforbrug, stor afhængighed 
af import af foder, landbrugspolitikker 
samt mangel på offentlige politikker, der 
fremmer og skaber incitamenter til 
bæredygtigt og lovligt producerede råvarer, 
der stammer fra bæredygtige og lovlige 
kilder; minder om, at kvinder fra 
oprindelige folk og kvindelige landbrugere 
spiller en central rolle i beskyttelsen af 
skovøkosystemer; opfordrer 
Kommissionen til at intensivere sine 
bestræbelser på at håndtere skovrydning på 
en holistisk måde ved hjælp af 
sammenhængende og juridisk bindende 
politiske rammer, samtidig med at 
beskyttelsen af økosystemer sikres; mener, 
at ligestilling mellem kønnene inden for 
skovbrugsuddannelse er et centralt punkt i 
en bæredygtig forvaltning af skovene, som 
bør afspejles i EU's politikker;

9. understreger, at årsagerne til 
skovrydning rækker ud over skovsektoren i 
sig selv og vedrører en lang række 
spørgsmål såsom jordbesiddelse, svag 
forvaltningspraksis og lovhåndhævelse, 
beskyttelse af oprindelige folks rettigheder, 
klimaændringer, demokrati, 
menneskerettigheder og politisk frihed, 
niveauet for vareforbrug, stor afhængighed 
af import af foder, landbrugspolitikker 
samt mangel på offentlige politikker, der 
fremmer og skaber incitamenter til 
bæredygtigt og lovligt producerede råvarer, 
der stammer fra bæredygtige og lovlige 
kilder; minder om, at kvinder fra 
oprindelige folk og kvindelige landbrugere 
spiller en central rolle i beskyttelsen af 
skovøkosystemer; opfordrer 
Kommissionen til at intensivere sine 
bestræbelser på at håndtere skovrydning på 
en holistisk måde ved hjælp af 
sammenhængende og juridisk bindende 
politiske rammer, og mener, at ligestilling 
mellem kønnene inden for 
skovbrugsuddannelse er et centralt punkt i 
en bæredygtig forvaltning af skovene, som 
bør afspejles i EU's politikker.

Or. en
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Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. bemærker, at Europa-Parlamentet 
siden december 2015 har vedtaget 40 
indsigelser mod importen af 
genmodificerede fødevarer og 
foderprodukter, hvoraf 11 var rettet mod 
importen af genmodificeret soja; minder 
om, at en af grundene til at gøre indsigelse 
mod denne import var skovrydningen 
knyttet til dyrkningen i lande som f.eks. 
Brasilien og Argentina, hvor soja nærmest 
udelukkende er genmodificeret med 
henblik på brug sammen med pesticider; 
bemærker, at en nylig fagfællebedømt 
videnskabelig undersøgelse foretaget af 
forskere i hele EU har vist, at EU har det 
største CO2-aftryk i verden på grund af 
sojaimport fra Brasilien – 13,8 % større 
end Kina, der er den største importør af 
soja i verden; bemærker, at EU's store 
CO2-aftryk på dette område skyldes 
andelen af emissioner fra indlejret 
skovrydning27; bemærker endvidere, at 
soja ifølge Kommissionen historisk set har 
været EU's primære bidrag til global 
skovrydning og relaterede emissioner, idet 
den har stået for næsten halvdelen af den 
skovrydning, der er indlejret i al import til 
Unionen28;

11. bemærker, at Europa-Parlamentet 
siden december 2015 har vedtaget 40 
indsigelser mod importen af 
genmodificerede fødevarer og 
foderprodukter, hvoraf 11 var rettet mod 
importen af genmodificeret soja; minder 
om, at en af grundene til at gøre indsigelse 
mod denne import var skovrydningen 
knyttet til dyrkningen i lande som f.eks. 
Brasilien og Argentina, hvor soja nærmest 
udelukkende er genmodificeret med 
henblik på brug sammen med pesticider; ; 
bemærker, at soja ifølge Kommissionen 
historisk set har været EU's primære bidrag 
til global skovrydning og relaterede 
emissioner, idet den har stået for næsten 
halvdelen af den skovrydning, der er 
indlejret i al import til Unionen28;

_________________ _________________
27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
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footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports. Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623
28 Teknisk rapport 2013-063 fra 
Kommissionen, "The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation", studie 
finansieret af Europa-Kommissionen, GD 
ENV, og gennemført af VITO, IIASA, 
HIVA og IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23-24.

28 Teknisk rapport 2013-063 fra 
Kommissionen, "The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation", studie 
finansieret af Europa-Kommissionen, GD 
ENV, og gennemført af VITO, IIASA, 
HIVA og IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23-24.
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over, at erhvervslivet i 
stigende grad er opmærksomt på problemet 
med global skovrydning, skovforringelse 
og ødelæggelse af økosystemer, behovet 
for corporate action og de dertil hørende 
forpligtelser, og i stigende grad opfordrer 
til gennemsigtige, konsekvente, ensartede 
og solide krav, som kan håndhæves, til 
bæredygtige forsyningskæder, herunder en 
reduceret efterspørgsel efter råvarer, der 
udgør en risiko for skovene; bemærker, at 
visse virksomheder har taget New York-
erklæringen om skove fra 2014 til sig og 
har truffet foranstaltninger til tackling af 
skovrydning, men at disse desværre ofte 
ikke er ambitiøse nok, kun dækker dele af 
forsyningskæden og ikke er udformet til 
at håndtere mange indbyrdes forbundne 
drivkræfter bag skovrydning29, hvorfor 
de ikke lever op til deres påstande om 
bæredygtighed og de bebudede tilsagn; 
understreger i denne forbindelse, at 
virksomhedernes frivillige forpligtelser til 
bekæmpelse af skovrydning endnu ikke 
har været tilstrækkelige til at standse den 
globale skovrydning;

14. glæder sig over, at erhvervslivet i 
stigende grad er opmærksomt på problemet 
med global skovrydning, skovforringelse 
og ødelæggelse af økosystemer, behovet 
for corporate action og de dertil hørende 
forpligtelser, og i stigende grad opfordrer 
til gennemsigtige, konsekvente, ensartede 
og solide krav, som kan håndhæves, til 
bæredygtige forsyningskæder, herunder en 
reduceret efterspørgsel efter råvarer, der 
udgør en risiko for skovene; bemærker, at 
visse virksomheder har taget New York-
erklæringen om skove fra 2014 til sig og 
har truffet foranstaltninger til tackling af 
skovrydning;

_________________
29 Five year Assessment Report on the 
New York Declaration “Protecting and 
restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress”, 
september 
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2019https://forestdeclaration.org/images/
uploads/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. påpeger, at 
tredjepartscertificeringsordninger har 
spillet en vigtig rolle med hensyn til at 
bringe erhvervslivet og civilsamfundet 
sammen for at udvikle en fælles forståelse 
af problemet med skovrydning; bemærker 
imidlertid, at frivillige 
tredjepartscertificeringsordninger ganske 
vist har bidraget til at udvikle god praksis, 
men at disse ordninger ikke i sig selv kan 
standse og vende den globale skovrydning 
og forringelsen af økosystemet og kun bør 
supplere bindende foranstaltninger; 
bemærker, at en frivillig 
tredjepartscertificering kan være et 
supplerende redskab til vurdering og 
afbødning af risici for skovrydning, når 
den udformes og gennemføres fuldt ud i 
overensstemmelse med de veldefinerede, 
målbare og ambitiøse 
bæredygtighedskriterier, den bygger på, 
certificerings- og 
akkrediteringsprocessens robusthed, 
uafhængig overvågning og uafhængige 
efterlevelsesordninger, muligheder for at 
overvåge forsyningskæden og forsvarlige 
krav om beskyttelse af primærskove og 
andre naturlige skove og fremme af 
bæredygtig skovforvaltning;

15. påpeger, at 
tredjepartscertificeringsordninger spiller en 
vigtig rolle med hensyn til at bringe 
erhvervslivet og civilsamfundet sammen 
for at udvikle en fælles forståelse af 
problemet med skovrydning, og at de 
supplerer og sikrer identifikation af 
produkters oprindelse, risikovurdering og 
modvirkningskomponenter i due 
diligence-ordninger, forudsat at disse 
ordninger er tilstrækkelige med hensyn til 
anvendelsesområde og 
bæredygtighedskriterier for beskyttelsen af 
skovene og deres økosystemer, og at de 
opfylder passende niveauer af 
gennemsigtighed, upartiskhed og 
pålidelighed.

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. bemærker, at 
tredjepartscertificering og -mærkning 
alene ikke er effektive til at forhindre 
råvarer og produkter, som udgør en risiko 
for skove og økosystemer, i at få adgang 
til EU's indre marked; understreger 
derfor, at tredjepartscertificering kun kan 
supplere, men ikke erstatte virksomheders 
grundige obligatoriske due diligence-
procedurer, som også sikrer deres sociale 
og miljømæssige ansvar i henhold til 
princippet om, at "forureneren betaler", 
som er fastsat i artikel 191 i TEUF;

16. anmoder Kommissionen om at 
fastsætte minimumskriterier for 
certificeringsordninger og kontrollere 
ordninger og understreger, at vedtagelsen 
af EU-anerkendte certificeringsordninger 
som en industristandard vil give sikkerhed 
til producenter, detailhandlere, 
virksomheder og forbrugere. Der bør 
tages hensyn til gennemførelsen og 
overholdelsen af disse 
tredjepartsordninger ved udformningen af 
erstatningsansvarsordninger.

Or. en
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Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. bemærker, at der indtil videre ikke 
findes nogen regler, der forbyder 
markedsføring på EU's marked af 
produkter, der har bidraget til 
ødelæggelsen af skove; bemærker, at selv 
tømmer, der er fældet lovligt i 
overensstemmelse med oprindelseslandets 
lovgivning, kan bidrage til skovrydning og 
stadig kan få fri adgang til EU's marked; 
bemærker derfor, at forbrugere af mange 
råvarer, som udgør en risiko for skove og 
økosystemer i Unionen, ikke har nogen 
garanti for, at disse produkter ikke har 
bidraget til skovrydning, og at 
forbrugerne derfor uden skyld, ufrivilligt 
og uden at vide det bidrager til 
skovrydning;

19. bemærker, at der indtil videre ikke 
findes nogen regler, der forbyder 
markedsføring på EU's marked af 
produkter, der har bidraget til 
ødelæggelsen af skove;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. glæder sig over Kommissionens 
hensigt om at tackle den globale 
skovrydning og skovforringelse, men 
anmoder om en mere ambitiøs politisk 
tilgang; opfordrer Kommissionen til at 
forelægge et forslag – ledsaget af en 
konsekvensanalyse – til en EU-retlig 
ramme baseret på obligatorisk 
due diligence, rapportering, 
offentliggørelse og krav vedrørende 
tredjeparts bidrag samt erstatningsansvar 
og sanktioner i tilfælde af misligholdelse af 
forpligtelser for alle virksomheder, der for 
første gang bringer råvarer, som udgør en 
risiko for skove og økosystemer, og 
produkter, der er afledt af disse råvarer, i 
omsætning på EU-markedet, samt adgang 
til domstolsprøvelse og klagemuligheder 
for ofre for overtrædelser af disse 
forpligtelser; mener, at der bør indføres 
sporbarhedsforpligtelser for forhandlere på 
EU-markedet, navnlig med hensyn til 
identificeringen af oprindelsen af råvarerne 
og de produkter, der er afledt heraf, på det 
tidspunkt, hvor de bringes i omsætning på 
EU's indre marked, for at sikre bæredygtige 
og skovrydningsfri værdikæder som fastsat 
i bilaget til denne beslutning; understreger, 
at den samme retlige ramme også bør 
gælde for alle finansielle institutioner, som 
har tilladelse til at operere i EU, og som 
leverer penge til virksomheder, der høster, 
udvinder, fremstiller, forarbejder eller 

24. glæder sig over Kommissionens 
hensigt om at tackle den globale 
skovrydning og skovforringelse, men 
anmoder om en strengere politisk tilgang; 
opfordrer Kommissionen til at forelægge et 
forslag, der har været genstand for en 
konsekvensanalyse, til en EU-retlig ramme 
baseret på obligatorisk due diligence, 
rapportering, offentliggørelse og krav 
vedrørende tredjeparts bidrag samt 
erstatningsansvar, som en 
proceduremæssig tilgang, og sanktioner i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelser 
for alle virksomheder, der for første gang 
bringer råvarer, som udgør en risiko for 
skove og økosystemer og produkter, der er 
afledt af disse råvarer, i omsætning på EU-
markedet, samt adgang til 
domstolsprøvelse og klagemuligheder for 
ofre for overtrædelser af disse forpligtelser; 
mener, at disse forpligtelse kun bør 
pålægges de sektorer, der påvirker 
skovrydning mest; mener, at der bør 
indføres sporbarhedsforpligtelser for 
forhandlere på EU-markedet, navnlig med 
hensyn til identificeringen af oprindelsen af 
råvarerne og de produkter, der er afledt 
heraf, på det tidspunkt, hvor de bringes i 
omsætning på EU's indre marked, for at 
sikre bæredygtige og skovrydningsfri 
værdikæder som fastsat i bilaget til denne 
beslutning; understreger, at den samme 
retlige ramme bør gælde for alle finansielle 



AM\1216032DA.docx PE658.387v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

forhandler råvarer og afledte produkter, 
som udgør en risiko for skove og 
økosystemer;

institutioner, som har tilladelse til at 
operere i EU, og som leverer penge til 
virksomheder, der høster, udvinder, 
fremstiller eller forarbejder råvarer og 
afledte produkter, som udgør en risiko for 
skove og økosystemer; påpeger, at disse 
forpligtelser skal tilpasses små og 
mellemstore virksomheders kapaciteter; 

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. understreger, at adskillige 
undersøgelser viser31, at en retlig ramme, 
der forhindrer, at produkter med 
forbindelse til skovrydning bringes i 
omsætning på EU's indre marked, ikke vil 
få nogen indvirkning på mængden af og 
prisen på de råvarer, som sælges i EU, og 
som er omfattet af bilaget til denne 
beslutning, og at virksomhedernes ekstra 
udgifter til at gennemføre disse retlige 
forpligtelser er minimale;

28. understreger, at indvirkningen på 
mængden af og prisen på de råvarer, som 
sælges i EU, og som er omfattet af bilaget 
til denne beslutning, og at virksomhedernes 
ekstra udgifter til at gennemføre disse nye 
retlige forpligtelser i den nye EU-ramme, 
skal vurderes i en konsekvensanalyse fra 
Europa-Kommissionen.

_________________
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