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15.10.2020 A9-0179/30

Ændringsforslag 30
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. understreger, at mange EU-
virksomheder i forsyningskæden er 
SMV'er, og opfordrer derfor til en effektiv 
SMV-venlig gennemførelse, der 
begrænser virksomhedernes 
administrative byrder til et uundgåeligt 
minimum; mener, at der bør indføres et 
hurtigt varslingssystem for at advare 
virksomheder, når de importerer fra 
områder, hvor der er risiko for 
skovrydning;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Ændringsforslag 31
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. er overbevist om, at EU's 
tømmerforordning, navnlig dens 
due diligence-krav, er en god model at 
bygge videre på i forbindelse med 
udarbejdelsen af en fremtidig EU-retlig 
ramme for at standse og vende den EU-
anførte globale skovrydning, men at den 
manglende gennemførelse, de begrænsede 
træprodukter, der er omfattet, og 
håndhævelsen af EU's tømmerforordning 
betyder, at den ikke lever op til sin hensigt 
eller opfylder sit formål; mener derfor, at 
der kan drages erfaringer fra EU's 
tømmerforordning for at sikre en bedre 
gennemførelse og håndhævelse af en 
fremtidig EU-retlig ramme for at standse 
og vende den EU-anførte globale 
skovrydning; minder om, at lovligheden af 
skovhugst og handel med skovprodukter i 
øjeblikket er omfattet af EU's 
tømmerforordning, og understreger derfor, 
at dobbeltregulering i den fremtidige EU-
retlige ramme bør undgås, og at 
foranstaltninger, der regulerer lovlig og 
ulovlig skovhugst og handel med 
skovprodukter, bør harmoniseres;

37. er overbevist om, at EU's 
tømmerforordning, navnlig dens 
due diligence-krav, er en god model at 
bygge videre på i forbindelse med 
udarbejdelsen af en fremtidig EU-retlig 
ramme for at standse og vende den EU-
anførte globale skovrydning, men at 
mangelfuld gennemførelse, de begrænsede 
træprodukter, der er omfattet, og 
håndhævelsen af EU's tømmerforordning 
betyder, at den ikke lever op til sin hensigt 
eller opfylder sit formål; mener derfor, at 
der kan drages erfaringer fra EU's 
tømmerforordning for at sikre en bedre 
gennemførelse og håndhævelse af en 
fremtidig EU-retlig ramme for at standse 
og vende den EU-anførte globale 
skovrydning; minder om, at lovligheden af 
skovhugst og handel med skovprodukter i 
øjeblikket er omfattet af EU's 
tømmerforordning, og understreger derfor, 
at dobbeltregulering i den fremtidige EU-
retlige ramme bør undgås, og at 
foranstaltninger, der regulerer lovlig og 
ulovlig skovhugst og handel med 
skovprodukter, bør harmoniseres;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/32

Ændringsforslag 32
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. understreger, at en ændring af den 
retlige ramme med henblik på at lovliggøre 
anvendelsen af bestemte områder og ændre 
jordbesiddelsesrettighederne ikke fjerner 
de negative virkninger på 
menneskerettighederne og miljøet, som 
gennemførelsen af denne ændring vil 
medføre; understreger derfor, at due 
diligence-kriterier skal indeholde andre 
elementer ud over foranstaltningernes 
lovlighed;

60. understreger, at en ændring af den 
retlige ramme med henblik på at lovliggøre 
anvendelsen af bestemte områder og ændre 
jordbesiddelsesrettighederne ikke fjerner 
de negative virkninger på 
menneskerettighederne og miljøet, som 
gennemførelsen af denne ændring vil 
medføre;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Ændringsforslag 33
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 61

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61. bemærker, at produktionen af 
råvarer, der udgør en risiko for skove og 
økosystemer, ikke bare har en negativ 
indvirkning på lokalsamfundene på grund 
af den direkte skovrydning, forringelsen af 
økosystemer og land grabbing, men også 
gennem water grabbing, der kan påvirke 
skove og andre økosystemer; påpeger 
derfor, at en retlig ramme, der skal 
standse skovrydning og forringelse af 
naturlige økosystemer, bør omfatte 
spørgsmålet om lovligheden af 
vandforsyning til produktion af råvarer, 
der udgør en risiko for skove og 
økosystemer;

61. bemærker, at produktionen af 
råvarer, der udgør en risiko for skove og 
økosystemer, ikke bare har en negativ 
indvirkning på lokalsamfundene på grund 
af den direkte skovrydning, forringelsen af 
økosystemer og land grabbing, men også 
gennem water grabbing, der kan påvirke 
skove og andre økosystemer;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Ændringsforslag 34
Hildegard Bentele
for EPP-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 68

Forslag til beslutning Ændringsforslag

68. understreger, at indvirkningen af 
EU-forbruget af råvarer, som udgør en 
risiko for skove og økosystemer, skal 
tackles på passende vis i forbindelse med 
enhver opfølgning, ethvert regulerende 
eller ikke-regulerende indgreb, ethvert 
tiltag og enhver foranstaltning under 
EU's biodiversitetsstrategi for 2030, jord 
til bord-strategien samt forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, herunder 
medlemsstaternes nationale strategiske 
planer;

68. understreger, at indvirkningen af 
EU-forbruget af råvarer, som udgør en 
risiko for skove og økosystemer, skal 
tackles på passende vis i forbindelse med 
enhver opfølgning, ethvert regulerende 
eller ikke-regulerende indgreb, ethvert 
tiltag

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Ændringsforslag 35
Hildegard Bentele
for EPP-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 69

Forslag til beslutning Ændringsforslag

69. mener, at det er yderst vigtigt med 
en øjeblikkelig og radikal ændring af 
produktionsmetoder og 
fødevareforbrugsmønstre; finder det 
derfor nødvendigt at indføje effektive 
foranstaltninger, der tjener til at øge støtten 
til agroøkologisk praksis og reducere 
fødevarespildet i hele forsyningskæden; 
understreger, at det er vigtigt at planlægge 
målrettede kampagner til oplysning af 
forbrugerne for at skærpe deres forståelse 
af forbrugsmønstres indvirkning på 
skovene, biodiversiteten og klimaet og at 
støtte og fremme fødevarevalg, der er 
centreret omkring plantebaserede 
produkter;

69. understreger betydningen af at 
fremme bæredygtig kost ved at øge 
forbrugernes bevidsthed om betydningen 
af forbrugsmønstre og levere information 
om kost, der er bedre for det menneskelige 
helbred og har et mindre miljøaftryk; 
finder det nødvendigt at indføje effektive 
foranstaltninger, der tjener til at øge støtten 
til agroøkologisk praksis og reducere 
fødevarespildet i hele forsyningskæden; 
understreger, at det er vigtigt at planlægge 
målrettede kampagner til oplysning af 
forbrugerne for at skærpe deres forståelse 
af forbrugsmønstres indvirkning på 
skovene, biodiversiteten og klimaet og at 
støtte og fremme fødevarevalg, der er 
centreret omkring plantebaserede 
produkter;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Ændringsforslag 36
Hildegard Bentele
for EPP-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 74

Forslag til beslutning Ændringsforslag

74. understreger, at Unionens 
bioenergipolitik bør orientere sig mod 
strenge sociale og miljømæssige kriterier;

74. understreger, at Unionens 
bioenergipolitik bør orientere sig mod 
strenge sociale og miljømæssige kriterier; 
minder om, at RED II begrænser bidraget 
til Unionens mål for vedvarende energi 
fra fødevare- og foderafgrøder, der anses 
for at have en høj risiko for ILUC, og i 
forbindelse med hvilke der konstateres en 
betydelig udvidelse af deres 
råvareproduktionsareal til arealer med 
stort kulstoflager; bemærker, at bidraget 
fra disse biobrændstoffer med høj risiko 
for ILUC vil blive reduceret til 0 % inden 
2030; mener, at dette er en meget vigtig 
bestemmelse, idet den begrænser en 
negativ og utilsigtet indvirkning af EU's 
politik for vedvarende energi på den 
globale skovrydning;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Ændringsforslag 37
Hildegard Bentele
for EPP-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 74 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

74a. minder om, at Unionen håndterer 
risikoen for skovrydning ved hjælp af 
EU's tømmerforordning (EUTR), 
Kommissionens meddelelse af 21. maj 
2003 om "retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) – Forslag til 
EU-handlingsplan", de frivillige 
partnerskabsaftaler til fremme af 
processer med mange interessenter i 
producentlandene og direktivet om 
vedvarende energi (RED II)1a, som 
indeholder en række bestemmelser og kan 
tjene som et værdifuldt grundlag for at 
minimere risikoen for skovrydning og 
ulovlig skovhugst; bemærker, at RED II 
udvider forpligtelsen til at opfylde 
Unionens bæredygtighedskriterier fra 
biobrændstoffer til alle slutanvendelser af 
bioenergi, herunder opvarmning/køling 
og elektricitet, men at det, eftersom det 
kun omfatter råmaterialer, der anvendes 
til produktion af bioenergi, ikke på 
nuværende tidspunkt kan sikre, at ikke-
energirelateret anvendelse af råvarer med 
forbindelse til skovrydning eller 
omlægning af økosystemer som 
biobrændstof ikke er tilladt;
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
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vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

Or. en



AM\1216033DA.docx PE658.387v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

15.10.2020 A9-0179/38

Ændringsforslag 38
Hildegard Bentele
for EPP-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 79

Forslag til beslutning Ændringsforslag

79. noterer sig, at den nuværende 
definition af "skov", kategoriseringen af 
den og en række andre termer og 
principper knyttet til skovrydning baseret 
på bæredygtig skovforvaltning, som 
anvendes af relevante organer, f.eks. FAO, 
er rent tekniske og ikke i tilstrækkelig grad 
skelner imellem naturskov og 
skovplantager, hvor skovens økonomiske 
funktion langt overstiger dens øvrige 
funktioner, og understreger, at dette i sidste 
ende kan resultere i fordrejning af data om 
området og tilstanden af verdens skove; 
opfordrer relevante interessenter til at 
ensrette den anvendte terminologi i 
overensstemmelse med ordlyden i bilaget 
til forslag til beslutning, og understreger 
betydningen af denne præcisering af 
hensyn til effektiv anvendelse af 
relaterede instrumenter;

79. noterer sig, at den nuværende 
definition af "skov", kategoriseringen af 
den og en række andre termer og 
principper knyttet til skovrydning baseret 
på bæredygtig skovforvaltning, som 
anvendes af relevante organer, f.eks. FAO, 
er rent tekniske og ikke i tilstrækkelig grad 
skelner imellem naturskov og 
skovplantager, hvor skovens økonomiske 
funktion langt overstiger dens øvrige 
funktioner, og understreger, at dette i sidste 
ende kan resultere i fordrejning af data om 
området og tilstanden af verdens skove; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå 
ensartede definitioner som fastlagt i 
bilaget.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Ændringsforslag 39
Hildegard Bentele
for PPE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 87

Forslag til beslutning Ændringsforslag

87. slår til lyd for, at der oprettes 
varslingsmekanismer for tidlig varsling 
med henblik på at underrette offentlige 
myndigheder, virksomheder, herunder 
tredjepartsordninger, og forbrugere af 
råvarer med oprindelse i områder med 
risiko for økosystemændringer vedrørende 
tab og forringelse af skove og savanner og 
områder, hvor menneskerettighederne er 
blevet krænket, og til at bistå med at løse 
disse problemer ved at intensivere dialogen 
og dataudvekslingen med de respektive 
tredjelande;

87. slår til lyd for, at der oprettes 
varslingsmekanismer for tidlig varsling 
med henblik på at underrette offentlige 
myndigheder, virksomheder, herunder 
tredjepartsordninger, og forbrugere af 
råvarer med oprindelse i områder med 
risiko for økosystemændringer vedrørende 
tab og forringelse af skove, og til at bistå 
med at løse disse problemer ved at 
intensivere dialogen og dataudvekslingen 
med de respektive tredjelande;

Or. en


