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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 effektiv skovpolitik forudsætter pålidelige oplysninger om 
skovenes ressourcer, tilstand, forvaltning og anvendelse samt pålidelige oplysninger om 
ændringer i arealanvendelsen; opfordrer EU til at støtte overvågningen af skovrydning 
og skovforringelse ved hjælp af jordobservationsdata fra forskellige kilder;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af 
EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352);

2. godkender de prioriteter for EU's indsats, der er beskrevet i meddelelsen, og udtrykker 
sin vilje til at engagere sig aktivt i gennemførelsen af de beskrevne tiltag;

3. beklager dybt, at EU's mål om at nedbringe bruttorydningen af tropisk skov med 50 % 
senest i 2020 sandsynligvis ikke vil blive opfyldt på trods af EU's og medlemsstaternes 
indsats, og støtter derfor kraftigt Kommissionens forslag om at intensivere indsatsen for 
at beskytte og genskabe verdens skove;

4. 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 Horisont Europa til fortsat at 
yde støtte på disse områder;

5. understreger betydningen af partnerskab med tredjelande med henblik på at styrke 
bæredygtig skovforvaltning, den træbaserede cirkulære økonomi og den tætte 
forbindelse mellem disse i bekæmpelsen af skovrydning;

6. opfordrer til at øge forbrugernes bevidsthed om, at det er nødvendigt at sætte et mindre 
fodaftryk på jorden, og opfordrer borgerne til at forbruge produkter fra 
"skovrydningsfri" forsyningskæder.


