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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 en bæredygtig og effektiv skovpolitik forudsætter pålidelige 
oplysninger om skovenes ressourcer, tilstand, forvaltning og anvendelse samt pålidelige 
oplysninger om ændringer i arealanvendelsen; 

B. der henviser til, at skovene og den skovbaserede værdikæde er af afgørende betydning 
for den videre udvikling af den cirkulære bioøkonomi, som skaber beskæftigelse og 
økonomisk velfærd i landdistrikter og byområder, idet skovene sikrer afbødning af 
klimaændringer og giver sundhedsrelaterede fordele; 

1. minder om, at EU og dets medlemsstater forventes at træffe hasteforanstaltninger for at 
beskytte og genoprette skovene med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold 
til FN's mål for bæredygtig udvikling, Parisaftalen, den globale strategiske plan for 
biodiversitet 2011-2020 og FN's strategiske plan for skove og dens globale skovmål;

2. er dybt bekymret, fordi EU's tilsagn om at standse skovrydning inden 2020 som et af 
målene for bæredygtig udvikling sandsynligvis ikke vil blive opfyldt på trods af EU's og 
medlemsstaternes bestræbelser; støtter derfor kraftigt Kommissionens forslag om at 
intensivere indsatsen for at beskytte og genoprette verdens skove;

3. understreger, at global skovrydning og skovforringelse er alvorlige problemer, og 
glæder sig derfor over Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen 
"Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove" 
(COM(2019)0352); 

4. noterer sig de prioriteter, der er beskrevet i meddelelsen, og udtrykker sin vilje til at 
engagere sig aktivt i den videre udvikling af de beskrevne tiltag for at gøre dem 
effektive og komplementære, og opfordrer til en efterfølgende styrkelse og en korrekt 
gennemførelse heraf; understreger behovet for en helhedsorienteret tilgang; understreger 
nødvendigheden af, at tiltagene hviler på de tre søjler for bæredygtighed, nemlig 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed; 

5. understreger, at bæredygtig skovforvaltning kan forhindre skovrydning og have en 
positiv indvirkning på skovenes sundhedstilstand og mangfoldighed, sikre 
kulstofbinding og -lagring i modstandsdygtige, voksende skove, sikre kulstoflagring i 
høstede træprodukter og levere et vedvarende og klimavenligt råmateriale, der erstatter 
energiintensive materialer og fossile brændstoffer;

6. understreger betydningen af at fremme en inklusiv partnerskabstilgang på alle niveauer 
med tredjelande med henblik på at styrke bæredygtig arealforvaltning og landbrug samt 
ejendomsretten til jord og god regeringsførelse, en cirkulær og skovrydningsfri økonomi 
baseret på træ og videreudvikle de stærke forbindelser mellem dem i kampen mod 
skovrydning, samtidig med at oprindelige folks, mindre landbrugeres og lokalsamfunds 
rettigheder respekteres; 

7. bemærker, at det er vigtigt at sikre, at skovrydning indgår i de politiske dialoger på 
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nationalt plan, og at hjælpe partnerlandene med at udvikle og gennemføre nationale 
rammer for skovbrug og bæredygtigt skovbrug, idet der tages hensyn til de forskellige 
slags skovforvaltning i medlemsstaterne; understreger, at de pågældende nationale 
rammer skal afspejle både nationale behov og globale forpligtelser; understreger 
behovet for at indføre incitamentsmekanismer for mindre landbrugere med henblik på at 
bevare og forbedre økosystemet og produkterne fra bæredygtigt skovbrug og landbrug; 

8. fremhæver, at Horisont 2020 allerede har finansieret betydelig forskning og innovation i 
overgangen til mere bæredygtig arealudnyttelse og mere bæredygtige forsyningskæder 
for at standse skovrydning og skovforringelse; opfordrer til øget finansiering, så 
Horisont Europa fortsat kan yde støtte på disse områder; 

9. understreger behovet for at fremme gennemførelsen af EU's tømmerforordning1 for at 
forhindre, at ulovligt produceret træ kommer ind på EU's indre marked;

10. understreger behovet for at mobilisere private investeringer for at tage fat om årsagerne 
til skovrydning og realisere målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen; fremhæver 
i denne forbindelse betydningen af konkurrencedygtige reguleringsmæssige rammer og 
behovet for at inddrage interessenterne fuldt ud i alle faser af den politiske proces;

11. understreger behovet for, at der overvejes supplerende lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger på efterspørgselssiden, der er i 
overensstemmelse med WTO's regler, for at sikre en fælles forståelse af skovrydningsfri 
forsyningskæder; understreger behovet for at øge gennemsigtigheden i forsyningskæden 
og minimere risikoen for skovrydning generelt og skovrydning forbundet med import af 
råvarer til EU; opfordrer Kommissionen til at indlede en dialog med andre 
forbrugerlande om skovrydningsfri forsyningskæder, finansiering og investeringer;

12. opfordrer Kommissionen til at støtte og stimulere industridreven innovation og 
initiativer til forbedring af bæredygtigheden i værdikæder;

13. opfordrer EU til i tæt samarbejde med medlemsstaterne at støtte overvågningen af 
skovrydning og skovforringelse ved at anvende jordobservationsdata fra forskellige 
kilder og ved at udvikle satellitter, der kan optage mere detaljerede billeder af 
landområder, så man kan overvåge skovrydningen præcist og i realtid; bemærker, at 
sådanne oplysninger vil være et værdifuldt redskab til bekæmpelse af skovrydning på 
globalt plan;

14. opfordrer Kommissionen til at øge gennemsigtigheden i forsyningskæderne og 
minimere risikoen for skovrydning for industrien og forbrugerne, hvilket alt sammen 
bidrager til at sikre skovrydningsfri forsyningskæder;

15. understreger behovet for at styrke de standarder og certificeringssystemer, der allerede 
findes i dag, i stedet for at indarbejde nye standarder og certifikater i reglerne, og 
desuden at sikre, at standarderne og certificeringssystemerne er i overensstemmelse med 
WTO's regler.

16. opfordrer til at øge bevidstheden blandt forbrugere og EU-virksomheder om, at det er 

1 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).
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nødvendigt at sætte et mindre forbrugsmæssigt fodaftryk på jorden, og opfordrer 
borgerne til at forbruge produkter fra "skovrydningsfri" forsyningskæder og den 
bioøkonomiske sektor i EU til at etablere sådanne forsyningskæder;

17. gentager sin anmodning til Kommissionen om hurtigst muligt at fremsætte et forslag til 
en EU-ramme baseret på due diligence for at sikre bæredygtige og skovrydningsfri 
forsyningskæder for alle produkter, der markedsføres i EU, i overensstemmelse med 
internationale standarder og forpligtelser; insisterer på, at den pågældende lovgivning 
ledsages af en robust håndhævelsesmekanisme, og at den omfatter sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.
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