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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at bevarelsen af skove på verdensplan og forebyggelsen af skovforringelse er 
nogle af de største udfordringer for bæredygtig udvikling i vor tid, uden hvilke målene i 
2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og den grønne pagt ikke kan 
opfyldes; understreger, at den bæredygtige udnyttelse af skove og økosystemer mange 
steder i verden ikke kan sikres med de nuværende politikker; understreger i denne 
forbindelse, at handels- og investeringspolitikken skal revideres med henblik på at 
tackle denne globale udfordring på en mere effektiv måde og ved at skabe lige 
konkurrencevilkår på globalt plan og tage højde for forbindelsen mellem handelsaftaler 
og global biodiversitet og skovøkosystemer; mener, at EU er nødt til at sikre, at det kun 
fremmer globale forsyningskæder og finansielle strømme, som er bæredygtige og 
skovrydningsfri og ikke fører til krænkelser af menneskerettighederne;

2. bemærker med bekymring, at forskningen efter det tragiske covid-19-udbrud stadig 
bekræfter en bekymrende forbindelse mellem zoonotiske sygdomme og skovrydning, 
klimaændringer og tab af biodiversitet;

3. glæder sig over de gode resultater, som samarbejdet med tredjelande inden for 
rammerne af EU's FLEGT-handlingsplan og de frivillige partnerskabsaftaler har vist 
med hensyn til at imødegå problemet med ulovlig skovhugst på udbudssiden, og 
understreger, at dette arbejde bør intensiveres, navnlig med hensyn til overvågning og 
kontrol, men også med hensyn til at tilbyde kapacitetsopbygning; understreger, at de 
frivillige partnerskabsaftaler udgør en meget effektiv ramme for etablering af gode 
partnerskaber med disse lande, og at nye frivillige partnerskabsaftaler med yderligere 
partnere bør fremmes; opfordrer EU til at forhøje finansieringen til FLEGT;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre en fuldstændig gennemførelse af 
EU's FLEGT-arbejdsplan for 2018-2022; 

5. glæder sig over EU's meddelelse af 23. juli 2019 om "Intensivering af EU's indsats for 
at beskytte og genoprette verdens skove"; understreger vigtigheden af foranstaltninger, 
der sikrer, at efterspørgslen er i overensstemmelse med de erklærede mål, da EU er en 
betydelig importør af varer, som indebærer risiko for skove og økosystemer (FERC), og 
at EU har et ansvar for at mindske eventuelle negative virkninger af denne import; 

6. anerkender den betydning, som EU's tømmerforordning har med hensyn til at forhindre, 
at ulovligt fældet tømmer kommer ind på EU's markeder; glæder sig over 
Kommissionens kommende kvalitetskontrol af FLEGT-forordningen og af EU's 
tømmerforordning som en lejlighed til at styrke håndhævelsen af dem og yderligere 
forbedre gennemførelsen af dem samt til at udvide deres anvendelsesområde til at 
omfatte f.eks. tryksager, trævarer og konflikttømmer og styrke civilsamfundets rolle; 

7. gentager sit krav om, at import af tømmer og træprodukter bør kontrolleres grundigere 



PE652.411v03-00 4/8 AD\1212787DA.docx

DA

ved EU-grænserne med henblik på at sikre, at de importerede produkter rent faktisk er i 
overensstemmelse med kriterierne for indførsel i EU; opfordrer til en rettidig og effektiv 
gennemførelse af EU-toldkodeksen og en styrkelse af de nationale toldmyndigheders 
kapacitet til at sikre en bedre harmonisering og gennemførelse af den; understreger, at 
Kommissionen skal sikre, at toldkontrollen i hele EU følger de samme standarder, ved 
hjælp af en direkte, fælles toldkontrolmekanisme i koordination med medlemsstaterne 
og under fuld overholdelse af nærhedsprincippet; 

8. bemærker, at udvidelsen af landbrugsarealer tegner sig for ca. 80 % af den globale 
skovrydning og har rod i efterspørgslen efter varer, som indebærer risiko for skove og 
økosystemer, såsom palmeolie, soja, kød, læder, kakao, kaffe, gummi og majs; 
bemærker, at der – med undtagelse af de varer, der er omfattet af EU's 
tømmerforordning – i øjeblikket ikke er nogen gældende EU-lovgivning, som stiller 
krav til økonomiske aktører, der bringer varer, som indebærer risiko for skove og 
økosystemer, i omsætning på EU's marked, om, at de skal følge procedurer for rettidig 
omhu med henblik på at mindske risikoen for skovrydning; er af den opfattelse, at 
handelsbaserede partnerskabsaftaler med store producentlande af varer, som indebærer 
risiko for skove og økosystemer, kan være nyttige med henblik på at tackle 
drivkræfterne bag skovrydning, og bemærker, at FLEGT-modellen med frivillige 
partnerskabsaftaler er én mulighed; 

9. mener, at handel og internationalt samarbejde er vigtige redskaber til at konsolidere 
højere standarder for bæredygtighed, navnlig for så vidt angår sektorer, der har 
tilknytning til skove, og de heraf afledte værdikæder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med tredjelande gennem teknisk bistand, 
udveksling af oplysninger og god praksis med hensyn til fredning, bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af skovene, med særligt fokus på forbindelsen mellem 
organiseret kriminalitet og varer forbundet med skovrydning, og til at fremme og lette 
videnskabeligt og akademisk samarbejde med tredjelande samt forskningsprogrammer 
til fremme af viden og innovation om biodiversitet, "miljøvenlig virksomhed" og den 
cirkulære økonomi; understreger betydningen af at tage hensyn til virkningerne af 
foranstaltningerne for beskæftigelsen og væksten i de mindst udviklede lande (LDC-
landene), som er afhængige af fremstillingen af varer, som indebærer risiko for skove 
og økosystemer; opfordrer EU til at støtte og samarbejde med tredjelandes regeringer og 
civilsamfund i deres arbejde mod skovrydning, navnlig via GSP+-ordningen; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, om der bør udvikles et særligt instrument for 
handelsrelateret bistand for at lette handelen i forbindelse med afbødning af de risici, 
der er forbundet med fremstilling af varer, som indebærer risiko for skove og 
økosystemer;

10. henstiller, at alle nye handels- og investeringsaftaler og opdateringer heraf indeholder 
mere ambitiøse klima- og miljøbestemmelser vedrørende bevarelse og bæredygtig 
forvaltning af skove og styrker håndhævelsen af disse bestemmelser, således at det fører 
til bedre betingelser for skove og økosystemer, herunder beskyttelse af oprindelige folk 
og lokalsamfunds rettigheder, samt bestemmelser om bekæmpelse af korruption 
relateret til ulovlig skovhugst og forpligtelsen til at sikre, at multilaterale miljøaftaler, 
såsom Parisaftalen og biodiversitetskonventionen, gennemføres effektivt; opfordrer 
Kommissionen til at se på forskellige redskaber til at overvåge importens CO2-aftryk; 



AD\1212787DA.docx 5/8 PE652.411v03-00

DA

11. bemærker, at det, til trods for at virksomhederne reelt forsøger at regulere sig selv ved 
hjælp af frivillige due diligence-forpligtelser, står klart, at disse stadig ikke er 
tilstrækkelige, idet komplekse, dynamiske og uigennemsigtige globale værdikæder ofte 
er forbundet med skovrydning; henstiller derfor, at der udvikles mere effektive og 
dristigere, bindende EU-lovrammer, som gør noget ved efterspørgselssiden i hele EU; 

12. mener, at et lovforslag om indførelse af en due diligence-forpligtelse for 
erhvervsdrivende, der bringer varer og produkter, som indebærer en risiko for skove og 
økosystemer, i omsætning på det indre marked, skal sikre, at sådanne varer og produkter 
ikke giver anledning til skovrydning og skovforringelse eller til konvertering eller 
forringelse af naturlige økosystemer eller til hermed forbundne krænkelser af 
menneskerettighederne; mener, at en lignende due diligence-forpligtelse bør gælde for 
den finansielle sektor; mener, at due diligence-forpligtelserne bør finde anvendelse på 
hele forsyningskæden og omfatte OECD's retningslinjer om socialt ansvar og 
menneskerettigheder i forbindelse med handel; understreger, at sådanne retlige rammer 
for at være mere effektive også bør omfatte passende adgang til domstolsprøvelse, 
retsmidler og effektiv beskyttelse af whistleblowere i de lande, der eksporterer 
naturressourcer;  

13. mener, at fremtidige forslag om varer, der indebærer en risiko for skovene, bør være 
baseret på erfaringer fra FLEGT-handlingsplanen, EU's tømmerforordning, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/8211 ("forordningen om 
konfliktmineraler"), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU2 ("direktivet 
om ikkefinansiel rapportering"), lovgivningen om ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri (IUU-fiskeri) samt andre EU-initiativer til regulering af forsyningskæder; 
opfordrer EU til at tilskynde til en frivillig certificering af bæredygtig skovforvaltning, 
som kan verificere bæredygtigheden og være kompatibel med enhver due diligence-
ordning, der er indført; 

14. anmoder Kommissionen om at lade de foranstaltninger, der skal vedtages, have en 
omfattende og differentieret tilgang til skovrydning, i hvilken der tages hensyn til dens 
mange dimensioner og til forbindelserne med både etableringen af bæredygtige 
projekter og med kampen mod kriminelle økonomier; opfordrer med henblik herpå til 
en dialog med tredjelande for i hvert enkelt tilfælde at analysere de væsentligste årsager 
til tab af skovdække og relevansen af de foranstaltninger, der skal gennemføres; 

15. understreger betydningen af at foretage en konsekvensanalyse og tage hensyn til 
resultaterne heraf med henblik på at udforme regler, der ikke giver afkald på, men 
snarere forbedrer konkurrenceevnen og er funktionelle og anvendelige for alle aktører 
på markedet, herunder SMV'er; mener, at det er vigtigt at sikre, at sådanne rammer er 
forenelige med WTO's regler, dvs. at de er forholdsmæssige, ikkediskriminerende, og at 
de ikke udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en forklædt 
begrænsning af den internationale handel; henstiller, at SMV'er får tilstrækkelig støtte 
og en overgangsperiode til at tilpasse deres forretningsaktiviteter til de nye regler; 

16. understreger, at årsagerne til skovrydning rækker ud over skovsektoren i sig selv og 

1 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1 
2 EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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vedrører en lang række spørgsmål, såsom jordbesiddelse, beskyttelse af oprindelige 
folks rettigheder, landbrugspolitikker, klimaændringer, demokrati, menneskerettigheder 
og politisk frihed; 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 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 
handlingsplan;

17. minder om vigtigheden af, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder overholdes; støtter de igangværende forhandlinger om at oprette et 
bindende FN-instrument for transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder 
vedrørende menneskerettigheder og understreger betydningen af EU's aktive deltagelse i 
denne proces;

18. understreger, at bestemmelser om offentlige udbud i frihandelsaftaler i forbindelse med 
tildeling af kontrakter bør tage hensyn til sociale og miljømæssige kriterier og kriterier 
for virksomheders ansvar; 

19. insisterer på, at obligatoriske krav på EU-plan skal suppleres med øget og forstærket 
globalt samarbejde, styrket global miljøforvaltning og samarbejde med tredjelande 
gennem teknisk bistand, udveksling af oplysninger og god praksis vedrørende 
bevarelse, beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af skove og særligt anerkende 
bæredygtighedsinitiativer, der udføres af den private sektor; mener, at dette skal ske ved 
at øge bestræbelserne i centrale internationale fora, herunder 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling (OECD) på at indføre foranstaltninger for at standse skovrydning og 
skovforringelse og genetablere skove og for at undgå den omvendte virkning med 
omdirigering af uønskede forsyningskæder, der er præget af skovrydning, til andre 
regioner i verden; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem handel og internationalt 
samarbejde at tilskynde til de nødvendige investeringer med henblik på at konsolidere 
højere standarder for bæredygtighed i skovbrugssektorerne og deres værdikæder, 
fremme den cirkulære bioøkonomi, grøn turisme, vedvarende energi, intelligent 
landbrug og andre relevante områder, også i tredjelande. 

– at optage følgende henstillinger i bilaget til forslaget til beslutning:

Frivillige partnerskabsaftaler

1. at forslaget bør sikre, at der er retssikkerhed for alle relevante interessenter i alle nye 
EU-dækkende foranstaltninger og rammer vedrørende den nuværende brug af frivillige 
FLEGT-partnerskabsaftaler og licenser for at sikre, at der er interesse i at investere i 
eksport af skovrydningsfri varer til EU; tilskynder desuden Kommissionen til at etablere 
handelsbaserede partnerskabsaftaler med store producentlande af landbrugsråvarer med 
henblik på at tackle drivkræfterne bag skovrydning på udbudssiden.
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