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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg,

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

A. der henviser til, at den globale skovrydning kan bekæmpes ved at anerkende skovenes 
værdi, adressere virkningerne af vores forbrugsmønstre, sikre skovenes økonomiske 
værdi og sikre jordbesiddelsesrettigheder; der henviser til, at det samtidig er afgørende 
at beskytte primærskove og tilskynde til retablering af sekundærskove;

B. der henviser til, at sunde og bæredygtigt forvaltede og udnyttede skove er afgørende for 
at bidrage til Unionens overordnede forpligtelser og politikmål; 

C. der henviser til, at de klimafordele og andre økosystemtjenester, der leveres af skovene 
og den skovbaserede sektor, vil være af afgørende betydning for at opfylde Unionens 
internationale forpligtelser såsom FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) og 
forpligtelserne i henhold til Kyotoprotokollen, Parisaftalen og andre internationale 
instrumenter;

D. der henviser til, at bæredygtig skovforvaltning kan have en betydelig indvirkning på 
forebyggelsen af skovrydning og har en positiv indvirkning på skovenes 
sundhedstilstand og diversitet; 

E. der henviser til, at der kan opstå indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC), når 
arealer, der tidligere har været anvendt til fødevare- eller foderproduktion, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, hvilket 
kan føre til, at landbrugsarealer breder sig til arealer med stort kulstoflager, og derved 
bidrager til den globale skovrydning;

F. der henviser til, at skovrydning og omlægning af økosystemer i visse dele af verden kan 
være forbundet med krænkelser af menneskerettighederne, herunder hvad angår 
oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder;

G. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske 
grønne pagt1 opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge et forslag til EU-
lovgivning baseret på due diligence for at sikre bæredygtige og skovrydningsfrie 
forsyningskæder for produkter, der markedsføres på det indre marked;

H. der henviser til, at råmaterialer og produkter af træ kun bør stamme fra skove, hvor 
træet fældes lovligt i overensstemmelse med principperne om bæredygtig 
skovforvaltning, som er udviklet inden for rammerne af internationale 
skovbrugsprocesser såsom FN's mål for bæredygtig udvikling (navnlig mål 15) og 
Forest Europe, der omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske mål;

I. der henviser til, at der er behov for at fremme gennemførelsen af EU's 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_DA.html
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tømmerforordning2 for at forhindre, at ulovligt tilvejebragt træ kommer ind på det indre 
marked;

1. understreger skovenes multifunktionelle rolle i samfundet og de mange forskellige 
økosystemtjenester, de leverer, herunder dem der vedrører levering af råmaterialer, 
vedvarende energi, iltforsyning, CO2-binding, luftkvalitet, lagring og filtrering af vand 
og erosionskontrol;

2. bemærker, at eftersom en bæredygtig skovforvaltning gør det muligt at udnytte 
skovbrugets værdi over tid, gør det økonomiske incitament til en bæredygtig 
skovforvaltning det muligt mindst at fordoble skovressourcerne, når fældningen finder 
sted i et lavere tempo end væksten, hvorfor skovens volumen fortsætter med at stige;

3. 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)3, 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;

4. fremhæver betydningen af at udvikle en bæredygtig bioøkonomi, der giver bæredygtigt 
producerede produkter en høj økonomisk værdi;

5. 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;

6. bemærker, at ILUC-konsekvenserne af brændstoffer, der generelt anses for at have høj 
risiko for ILUC, under visse omstændigheder kan undgås; glæder sig over, at 
Kommissionen i overensstemmelse med bemyndigelsen fra de to lovgivende 
myndigheder i henhold til RED II har fastsat kriterier for identifikation og certificering 
af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for 
ILUC; bemærker, at sådanne certificerede biobrændstoffer er udelukket fra de 
begrænsninger og gradvise reduktionsmål, der er fastsat for biobrændstoffer med høj 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af 
krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).



AD\1205444DA.docx 5/9 PE646.934v02-00

DA

risiko for ILUC;
7. fremhæver navnlig behovet for uafhængig overvågning af produktion af og handel med 

råvarer, der er forbundet med skovrydning; opfordrer Kommissionen til at øge sin 
indsats på disse områder gennem Horisont Europa og til at støtte uafhængig 
overvågning i producentlandene samt udveksling af bedste praksis og indhøstede 
erfaringer mellem dem med henblik på at forbedre de metoder, der anvendes, og 
detaljeringsgraden af oplysningerne;

8. understreger den vigtige rolle, som forskning og innovation spiller med hensyn til at 
fremme den bæredygtige skovforvaltnings og den skovbaserede sektors bidrag til at 
imødegå udfordringerne med skovrydning og bekæmpe klimaændringerne;

9. understreger vigtigheden af uddannelse og en kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke 
for at opnå en vellykket gennemførelse af en bæredygtig skovforvaltning i praksis; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre foranstaltninger 
og gøre brug af eksisterende partnerskaber for at lette udvekslingen af bedste praksis på 
dette område;

10. understreger nødvendigheden af at tage hensyn til forbindelserne mellem den 
skovbaserede sektor og andre sektorer og vigtigheden af digitalisering og investeringer i 
forskning og innovation med henblik på at overvåge skovrydning;

11. fremhæver bidraget fra ikkestatslige organisationer, miljøaktivister, 
industrisammenslutninger og whistleblowere til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, der 
resulterer i skovrydning, tab af biodiversitet og øgede emissioner af drivhusgasser;

12. fremhæver EU's skovbrugsbaserede industriers positive rolle med hensyn til at fremme 
globale standarder for bæredygtig skovforvaltning; mener, at EU's industrier, små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og mikrovirksomheder i skovbrugssektoren bør 
spille en central rolle i dialogen med partnerlandene om, hvordan bæredygtighed kan 
fremmes yderligere i hele værdikæden; bemærker imidlertid, at ca. 80 % af den globale 
skovrydning forårsages af landbruget, og mener derfor, at standarder og 
certificeringsordninger nøje bør målrettes mod denne sektor;

13. understreger nødvendigheden af at styrke allerede eksisterende standarder og 
certificeringsordninger i stedet for at indarbejde nye standarder og 
certificeringsordninger; bemærker endvidere, at disse standarder og 
certificeringsordninger skal være i overensstemmelse med 
Verdenshandelsorganisationens regler; 

14. understreger betydningen af evidensbaseret beslutningstagning i forbindelse med 
politikker vedrørende skove, den skovbaserede sektor og dens værdikæde; anerkender, 
at bæredygtig og aktiv skovforvaltning er en effektiv metode til forebyggelse af skader 
på skovene, skovrydning og bevarelse af biodiversiteten; 

15. understreger, at der bør udvikles initiativer til løsning af problemer uden for EU med 
fokus på troperne og drivkræfter uden for skovbrugssektoren, som har indvirkning på 
ikkebæredygtig praksis i skovene, der fører til skovrydning og skovforringelse; 

16. bemærker, at det er vigtigt at sikre, at skovrydning indgår i de politiske dialoger på 
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landeniveau, og at hjælpe partnerlandene med at udvikle og gennemføre nationale 
rammer for skovbrug og bæredygtigt skovbrug; understreger, at de pågældende 
nationale rammer skal afspejle både nationale behov og globale forpligtelser; 
fremhæver behovet for at indføre mekanismer, der giver mindre landbrugere incitament 
til at bevare og forbedre økosystemet og produkterne fra bæredygtigt skovbrug og 
landbrug;

17. understreger, at der er et afgørende behov for at forbedre de mekanismer, der bidrager 
til at identificere kilden til eller oprindelsen af træmateriale, der bringes i omsætning på 
det indre marked;

18. påpeger, at frivillige foranstaltninger og ordninger alene ikke vil kunne standse 
skovrydning og skovforringelse; mener, at en due diligence-lovgivning i denne 
henseende er et muligt redskab, som giver mulighed for, at der på det indre marked kan 
være forsyningskæder, som ikke hidrører fra skovrydning og andre aktiviteter, der 
krænker de oprindelige folks og lokalsamfunds, herunder kvinders, miljømæssige 
rettigheder og menneskerettigheder eller forårsager ødelæggelse af skove og omlægning 
eller forringelse af naturlige økosystemer, i overensstemmelse med internationale 
standarder og forpligtelser; gentager sin anmodning til Kommissionen om at forelægge 
et forslag til en EU-retlig ramme i denne henseende baseret på due diligence og på en 
konsekvensanalyse, der navnlig fokuserer på SMV'er; understreger, at det er nødvendigt 
at sikre, at denne nye retlige ramme vil skabe muligheder for SMV'er og ikke vil føre til 
en overdreven administrativ byrde; 

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

19. anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for øget brug af Copernicus-
satellitsystemet til overvågning af skove og forebyggelse af skovbrande og ødelæggelse 
af skovene, herunder overvågning og identifikation af årsagerne til brande og 
ødelæggelse af skovene, skovrydning og omlægning af økosystemer, lette adgangen for 
de relevante myndigheder i de enkelte medlemsstater og tilsikre en direkte kilde til åbne 
data for SMV'er og nystartede virksomheder;

20. anmoder Kommissionen om at overveje at oprette en tidlig varslingsmekanisme til at 
informere forbrugere, offentlige myndigheder og virksomheder, der køber råvarer fra 
områder, hvor der er risiko for skovrydning;

21. anmoder Kommissionen om at øge samarbejdet med alle interessenter, både i den 
offentlige og den private sektor, med henblik på at sikre, at de vil overholde princippet 
om ansvarlig forvaltning af skovene, ansvarlig tilvejebringelse og bæredygtig 
produktion;

22. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på sammen med 
medlemsstaterne at styrke standarder og certificeringsordninger, der bidrager til at 
identificere og fremme råvarer, der ikke indebærer skovrydning; 

23. opfordrer Kommissionen til at øge gennemsigtigheden i forsyningskæderne, minimere 
risikoen for skovrydning for erhvervslivet og forbrugerne og gøre det muligt for 
erhvervslivet og forbrugerne at bidrage til skabelsen af skovrydningsfri 
forsyningskæder;
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24. opfordrer Kommissionen til at styrke EU's FLEGT-handlingsplan med fokus på 
frivillige partnerskabsaftaler som afgørende bilaterale handelsaftaler med tredjelande og 
indarbejde den i den nye europæiske skovstrategi med henblik på at tilskynde 
tredjelande til at droppe skovrydningspolitikker.
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