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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at skovbrugspolitikken primært er en national kompetence, men erkender, 
at mange af EU's politikker har indvirkning på skovene; opfordrer Unionen til hurtigst 
muligt at vedtage en lovgivningsmæssig retsakt, der pålægger virksomheder at udvise 
rettidig omhu hele vejen igennem deres forsyningskæder for at sikre, at de råvarer, som 
indebærer risici for skovarealer, og som bringes i omsætning på EU-markedet, er 
bæredygtige, skovrydningsfri, ikke ødelægger skove eller biodiversitetsrige økosystemer 
og er i overensstemmelse med forpligtelserne på menneskerettighedsområdet og med 
internationale arbejds- og miljøstandarder og andre internationale forpligtelser, herunder 
de oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder, og OECD's due diligence-
retningslinjer for ansvarlig forretningsførelse; understreger, at en sådan lovgivning bør 
følge en tilgang, der går på tværs af alle råvarer, finder anvendelse på alle økonomiske 
aktører i forsyningskæden, herunder erhvervsdrivende, både opstrøms og nedstrøms, 
giver adgang til domstolsprøvelse for ofre, ledsages af en solid indberetnings-, 
offentliggørelses- og håndhævelsesmekanisme, herunder sanktioner, der er effektive, står 
i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og bør være baseret 
på erfaringerne med eksisterende lovgivning, som f.eks. lovgivningen om 
konfliktmineraler, tømmerforordningen og lovgivningen om ureguleret og urapporteret 
fiskeri, som alle omfatter obligatoriske due diligence-krav; 

2. anmoder Kommissionen om at fremme et sådant regelsæt på internationalt plan; 
understreger med henblik herpå betydningen af tværsektoriel samordning og udformning 
af partnerskaber i tæt samarbejde med producent- og forbrugerlandene for at tackle 
skovrydning og skovforringelse på en holistisk måde, navnlig i vigtige internationale fora, 
hvilket f.eks. indebærer fremme af en fælles forståelse af bæredygtige og skovrydningsfri 
forsyningskæder og gennemsigtige værdikæder på grundlag af en robust metode, der 
deles af partnerlandene; 

3. understreger ligeledes, at de nye lovgivningsmæssige rammer ikke bør føre til illoyal 
konkurrence eller en overdreven administrativ byrde for SMV'er, og opfordrer til, at 
udviklingslandene får støtte til at tilpasse sig de foreslåede nye lovgivningsmæssige 
rammer, navnlig for så vidt angår indkomstdiversificering; understreger, at det er vigtigt 
at vedtage ledsageforanstaltninger for at kompensere for eventuelle indkomsttab for 
SMV'er og støtte udviklingslandene i at tilpasse sig de nye lovgivningsmæssige 
rammer;

4. opfordrer indtrængende Unionen til at udvise lederskab og træffe resolutte 
foranstaltninger, da de globale afskovningsrater er vedblevet med at blive forværret i de 
senere år på trods af mangedoblingen af internationale initiativer; understreger, at den 
private sektors hastige udbredelse af skovrydningsfri initiativer skaber momentum for 
politiksynergier; insisterer imidlertid på, at indførelse af mærknings- og 
certificeringsordninger for skovrydningsfri produkter ikke er tilstrækkeligt, navnlig i 
forbindelse med klima- og biodiversitetskrisen, og at der er behov for yderligere 
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vejledning for at præge udformningen, gennemførelsen og overvågningen af sådanne 
forsyningskædeinitiativer med henblik på at reducere skovrydning som følge af private 
initiativer; 

5. opfordrer den private sektor til straks at opfylde sine forpligtelser med hensyn til 
skovrydning og samtidig sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til overholdelsen af 
disse forpligtelser; fremhæver i dette øjemed behovet for at styrke kravene til frivillige 
certificeringer for så vidt angår sociale og miljømæssige kriterier, navnlig ved at fremme 
små producenters adgang til certificering, lette anvendelsen af uafhængig revision, styrke 
klageprocedurerne, deres gennemsigtighed og bilæggelsen af tvister, indføre kriterier 
vedrørende høj bevaringsværdi og store kulstoflagre, sikre omlægning af økosystemer og 
fravær af tilplantning af tørvemoser og sikre, at de sædvanemæssige 
jordbesiddelsesrettigheder respekteres, og opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt 
sammen med den private sektor om udveksling af bedste praksis samt til at sikre 
harmonisering af data; 

6. opfordrer mere generelt Kommissionen til at tilskynde til en styrkelse af standarder og 
certificeringsordninger, som bidrager til at identificere og fremme råvarer, der ikke 
indebærer skovrydning, i tredjelande; insisterer på, at det er vigtigt at styrke 
samarbejdet med producentlandene gennem teknisk bistand, udveksling af information 
og god praksis samt at identificere fælles aktiviteter med henblik på at præge den 
politiske udvikling med udgangspunkt i en højtudviklet forståelse af konsekvenserne af 
skovrydning og skovforringelse, gennemsigtige forsyningskæder og effektive 
overvågningsmekanismer;

7. opfordrer til, at skovbrugssektoren kommer til at spille en stærk rolle i det kommende 
instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), 
og til, at det fulde potentiale i den eksterne investeringsplan og de regionale 
blandingsfaciliteter udnyttes til at mobilisere privat finansiering til bæredygtig 
skovforvaltning; opfordrer til, at de standarder og certificeringsordninger, der allerede 
findes, styrkes, i stedet for at der indføres nye, og understreger, at disse standarder og 
certificeringsordninger skal overholde WTO's regler;

8. opfordrer Unionen til at styrke sine standarder med hensyn til obligatorisk 
offentliggørelse af oplysninger fra virksomheder, som er beskæftiget med produktion 
eller forarbejdning af råvarer, der indebærer risici for skovarealer, og opfordrer til, at 
den bioøkonomiske strategi gennemføres; anerkender skovbrugsindustriens positive 
økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige bidrag og opfordrer til yderligere 
investeringer i forskning, innovation og teknologiske fremskridt;

9. glæder sig over Kommissionens forslag om yderligere at integrere bestemmelserne om 
skovrydning i EU's miljømærke, grønne offentlige indkøb og andre initiativer i 
forbindelse med den cirkulære økonomi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
initiativer desangående;

10. opfordrer navnlig Kommissionen til at tage initiativer til at forbyde offentlige indkøb af 
importerede produkter, der fører til skovrydning, inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationens plurilaterale aftale om offentlige indkøb (GPA) og 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/241;

11. bemærker, at en øget adgang til toldoplysninger om import til Unionen ville øge 
gennemsigtigheden og ansvarligheden i de globale værdikæder; opfordrer 
Kommissionen til at etablere et toldsamarbejde inden for Unionen og samtidig udvide 
tolddatakravene, navnlig ved at inkludere eksportøren og producenten som obligatoriske 
tolddataelementer, hvorved gennemsigtigheden og sporbarheden i de globale 
værdikæder styrkes;

12. minder om, at Unionens stigende efterspørgsel efter træ til materialer, energi og 
bioøkonomien øger risikoen for, at importen indebærer skovrydning, land grabbing, 
tvangsfordrivelser og krænkelser af oprindelige folks rettigheder; opfordrer til, at ulovlig 
skovhugst bringes til ophør, og til, at træ og træprodukter skal kunne spores hele vejen 
igennem forsyningskæden; 

13. understreger, at det er nødvendigt at sikre reel anerkendelse af og respekt for de 
sædvanemæssige jordbesiddelsesrettigheder for lokalsamfund, der er afhængige af 
skove, og oprindelige folk som et spørgsmål om social retfærdighed i overensstemmelse 
med FAO's vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, fiskeri 
og skove i forbindelse med national fødevaresikkerhed (VGGT), FN's erklæring om 
oprindelige folks rettigheder (UNDRIP) og ILO-konvention nr. 169; opfordrer 
Kommissionen til at støtte udbredelsen, anvendelsen og gennemførelsen af VGGT på 
globalt, regionalt og nationalt plan, også gennem den eksterne investeringsplan;

14. bemærker, at modne skove bør gives den opmærksomhed, de fortjener, idet de yder et 
bidrag til viden og sundhed, som ikke bør nægtes fremtidige generationer; udtrykker sin 
bekymring over tabet af biodiversitet i flere dele af verden på grund af 
klimaforandringer, navnlig i udviklingslandene, og minder om, at forebyggelse af tab af 
biodiversitet også bør være en prioritet for Unionen;

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

16. beklager, at politikker, der har til formål at beskytte biodiversiteten og afbøde 
klimaforandringerne, ikke pr. automatik understøtter hinanden gensidigt; er navnlig 
bekymret over den miljømæssige indvirkning af den stigende import af biomasse, som 
kan medføre ikkebæredygtige praksisser, der afføder skovrydning uden for EU, hvis ikke 
den overvåges behørigt; opfordrer navnlig indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til fuldt ud at tage hensyn til den indvirkning, som øget anvendelse af 
biobrændstoffer og biomasse kan have på skovrydning; 

17. opfordrer mere generelt til, at der foretages en udtømmende konsekvensanalyse af de 
miljømæssige virkninger af den stigende import af biomasse, og opfordrer til en 
revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF2 for at bringe det i 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige 
udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16). 
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overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser i forbindelse med 2030-
dagsordenen, Parisaftalen og biodiversitetskonventionen, hvilket bl.a. indebærer 
vedtagelse af sociale bæredygtighedskriterier, under hensyntagen til risikoen for land 
grabbing, i overensstemmelse med internationale jordbesiddelsesrettigheder, navnlig 
ILO-konvention nr. 169 og VGGT og CFS's principper for ansvarlig investering i 
landbrug og fødevaresystemer;

18. opfordrer Unionen til at overholde princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som 
fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og sikre 
sammenhæng mellem sine politikker for udvikling, udenrigsanliggender, handel, 
landbrug, energi, forskning og innovation, klima og biodiversitet; opfordrer navnlig 
indtrængende Unionen til at investere mere i programmer, der fremmer mere 
klimaresistente, mere bæredygtige og mere ekstensive landbrugsmetoder samt 
bæredygtig diversificering, agroøkologi og skovlandbrug, og derved vende tendensen til, 
at skove ryddes for at gøre mere jord tilgængelig, i overensstemmelse med målene i den 
europæiske grønne pagt;  

19. opfordrer Unionen til at støtte partnerlandene i udviklingen af bæredygtig 
skovforvaltning og bæredygtige strategier baseret på videnskabelig dokumentation, som 
er af afgørende betydning for at mindske skovrydning og skovforringelse; understreger 
derfor betydningen af skovbevarelse som en effektiv løsning til at håndtere den dobbelte 
globale krise med klimaforandringer og tab af biodiversitet, samtidig med at 
skovrejsning og genplantning af skov ligeledes bør bidrage til at genoprette beskadigede 
økosystemer, til at regenerere jorden for at undgå erosion og tab af næringsstoffer og til 
at øge skovdækket for at opnå klimaneutralitet, som anført i delmålene under 
verdensmål 15 for bæredygtig udvikling; opfordrer ligeledes Unionen til at yde støtte til 
tredjelande med henblik på at skifte til ikke-træbaserede vedvarende energikilder og 
dermed mindske presset på skovene som følge af anvendelsen af træ til brændsel;

20. fremhæver, at EU's foranstaltninger også bør fokusere på at minimere virkningerne af 
lovlige skovningsaktiviteter, der er tilladt i forbindelse med alternative 
arealanvendelser, navnlig til kvægdrift, minedrift og boreaktiviteter, som sammen med 
intensivt landbrug udgør de vigtigste drivkræfter bag skovrydning, forringelse af 
økosystemer og ødelæggelse af levesteder;

21. påpeger, at ca. 80 % af den globale skovrydning skyldes udvidelsen af arealer, der 
anvendes til landbrug, og forværres af lovlig og ulovlig træhøst til brændsel og eksport; 
understreger, at Unionens landbrugsmodel er afhængig af import af store mængder 
proteinfoder, og at dyrkningen heraf ofte er en af drivkræfterne bag skovrydning og 
ødelæggelse af regnskove;  

22. opfordrer til, at der indføres bæredygtighedskriterier for import af foder for at tilskynde 
tredjelande til at dyrke proteinafgrøder på en bæredygtig måde, som ikke er til skade for 
miljøet eller samfundet og ikke fører til omfattende skovrydning; opfordrer Unionen til 
som en sidste udvej gradvist at bringe importen af soja fra tredjelande, der ikke er rede til 
at indføre sådanne bæredygtighedskriterier, til ophør; 

23. gentager, at Unionens handelspolitik bør være i overensstemmelse med og bidrage til 
dens internationale forpligtelser på miljøområdet; understreger i denne forbindelse, at 
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Parisaftalen bør være et væsentligt element i Unionens handelsaftaler; opfordrer derfor 
Kommissionen til at medtage ambitiøse skov- og biodiversitetsspecifikke bestemmelser 
i alle Unionens handels- og investeringsaftaler, herunder solide, sammenhængende og 
gennemførlige bæredygtighedskapitler, som bl.a. integrerer bæredygtighedsbenchmarks 
for landbrugsråvarer, bestemmelser, som skal sikre, at der indhentes frit, forudgående 
og informeret samtykke fra oprindelige folk og lokalsamfund, og sikre anerkendelsen af 
jordbesiddelsesrettigheder for lokalsamfund, der er afhængige af skovene, og for 
oprindelige folk; understreger, at sådanne bestemmelser bør være bindende og kunne 
håndhæves ved hjælp af en effektiv overvågningsmekanisme, der gør det muligt for folk 
at søge oprejsning, navnlig ved at stille tilgængelige klagemekanismer og 
evalueringssystemer til rådighed for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed; anmoder 
Kommissionen om nøje at vurdere handelsaftalers indvirkning på skovrydning gennem 
bæredygtighedsvurderinger og andre relevante vurderinger, herunder situationen for så 
vidt angår skove, naturlige økosystemer og menneskerettighederne, på grundlag af 
pålidelige data og evalueringsmetoder;

24. opfordrer til, at EU-AVS-samarbejdet styrkes med henblik på at tackle det stigende 
problem med skovrydning og ørkendannelse i AVS-landene gennem udarbejdelse af 
handlingsplaner, der sigter mod at forbedre forvaltningen og bevarelsen af skovene og 
etablere overvågningssystemer; opfordrer Unionen til at sikre, at skovrydning indgår i 
de politiske dialoger på landeniveau, og til at hjælpe partnerlandene med at udvikle og 
gennemføre nationale rammer for skove og bæredygtige forsyningskæder og samtidig 
støtte en effektiv gennemførelse af partnerlandenes nationalt bestemte bidrag (NDC) i 
henhold til Parisaftalen;

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke samarbejdet med producent- og 
forbrugerlande samt med erhvervslivet og civilsamfundet ved at udvikle retningslinjer, 
herunder vurderinger baseret på bestemte kriterier, for at vise troværdigheden og 
soliditeten af forskellige standarder og ordninger, der har til formål at identificere og 
fremme skovrydningsfrie råvarer;

26. understreger, at klimaforandringer, skovrydning, ødelæggelse af levesteder og tab af 
biodiversitet i betydelig grad forværrer risikoen for overførsel af zoonotiske sygdomme 
fra dyr til mennesker, som det var tilfældet med covid-19;

27. mener, at en skærpelse af forbrugernes bevidsthed om forbrugets miljøaftryk tilskynder 
til en adfærdsændring og valg af bæredygtige og skovrydningsfri produkter.
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