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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 1
Punkt 1

1. Europa-Parlamentet noterer sig Kommissionens forslag om at vedtage en 
handlingsplan for bæredygtigt skovbrug og understreger, at EU's ansvar på 
skovbrugsområdet er og skal forblive meget begrænset. Udgangspunktet for enhver 
beslutning, som påvirker de europæiske skove, skal være, at de europæiske skove er 
meget forskellige, og at de står over for forskelligartede miljøudfordringer. EU's 
handlingsplan for bæredygtigt skovbrug skal være i overensstemmelse med EU's og 
dets medlemsstaters internationale forpligtelser, lægge vægt på 
subsidiaritetsprincippet og bygge på de nationale skovprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 2
Punkt 1 a (nyt)

1a. beklager, at de miljømæssige værdier, på trods af at Europas skovareal rent fysisk er 
blevet større, har været i alvorlig tilbagegang, og opfordrer Kommissionen til i sin 
handlingsplan at medtage garantier for, at skovbrugssektoren ikke yderligere vil 
bidrage til forringelse og opsplitning af habitater og bringe gennemførelsen af EU's 
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mål om senest i 2010 at standse forringelsen af biodiversiteten;

Or. en

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 3
Punkt 1 a (nyt

1a. Europa-Parlamentet understreger, at EU ikke skal udvikle en fælles 
skovbrugspolitik, og at dette politiområde er et vigtigt nationalt spørgsmål;

Or. sv

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 4
Punkt 2

2. Europa-Parlamentet betoner betydningen af skovens multifunktionelle rolle. Skovene 
yder betydelige miljømæssige, sociale og økonomiske bidrag til opfyldelsen af vigtige 
samfundsmæssige mål. Bæredygtig udvikling af skovene kræver en langsigtet 
indsats, som forsigtighed og variation bør være vigtige udgangspunkter for; 
udfordringen ligger i at bevare og forbedre skovenes forskellige værdier;

Or. sv

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 5
Punkt 2

2. Europa-Parlamentet ønsker at fremhæve skovens multifunktionelle rolle; påpeger, at 
når økonomisk vækst forenes med vigtige miljøværdier som bevarelse af skovenes 
beskyttende funktioner og biodiversitet og udvikling af landdistrikterne, yder 
skovbrugserhvervet et særligt klart bidrag til gennemførelsen af en række af Lissabon-
og Göteborgmålene; mener derfor, at gode vilkår for skovbrugserhvervet og en klar 
erkendelse af de forskellige samtidige mål for skovforvaltning er vigtige
forudsætninger, for at EU kan gennemføre flere af sine miljømål

Or. en
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 6
Punkt 3

3. Europa-Parlamentet noterer sig, at EU allerede i dag træffer mange politiske 
beslutninger, som direkte eller indirekte påvirker de europæiske skove og 
skovbrugserhvervet. Kommissionens koordinering af de forskellige politikområder, 
som berører skoven, er dog meget mangelfuld. Dette har været til stor skade for såvel 
foreneligheden mellem forskellige miljømål som for skovbrugserhvervets vilkår. 
Kommissionen bør derfor koordinere de eksisterende politikker, som berører skovene. 
Natura 2000, EU's netværk, som beskytter biodiversiteten og arternes bevarelse, er 
en vigtig bestanddel af EU's grønne infrastruktur;

Or. sv

Ændringsforslag af Maciej Marian Giertych

Ændringsforslag 7
Punkt 3

3. Europa-Parlamentet noterer sig, at EU allerede i dag træffer mange politiske 
beslutninger, som direkte eller indirekte påvirker de europæiske skove og 
skovbrugserhvervet; mener derfor, at Kommissionens vigtigste opgave bør være at 
foretage forhåndsvurderinger, således at der i en tidlig fase kan tages hensyn til, 
hvorledes forskellige politiske beslutninger påvirker de europæiske skove og 
skovbrugserhvervet; mener derfor, at Den Stående Skovbrugskomité bør (tekst udgår)
tillægges ansvaret for at foretage disse vurderinger;

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 8
Punkt 3

3. Europa-Parlamentet noterer sig, at EU allerede i dag træffer mange politiske 
beslutninger, som direkte eller indirekte påvirker de europæiske skove og 
skovbrugserhvervet. Kommissionens koordinering af de forskellige politikområder, 
som berører skoven, er dog meget mangelfuld. Dette har været til stor skade for såvel 
foreneligheden mellem forskellige miljømål som for skovbrugserhvervets vilkår. 
Kommissionens vigtigste opgave bør derfor være at koordinere de eksisterende 
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politikker, som berører skovene, samt at foretage forhåndsvurderinger, således at der i 
en tidlig fase kan tages hensyn til, hvorledes forskellige politiske beslutninger påvirker 
de europæiske skove og skovbrugserhvervet. Europa-Parlamentet mener derfor, at 
Den Stående Skovbrugskomité bør styrkes med inddragelse af civilsamfundet og 
tillægges ansvaret for at overvåge gennemførelsen af den foreslåede handlingsplan;

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 9
Punkt 4

4. Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens handlingsplan FLEGT, som har 
til formål at bekæmpe problemerne med ulovlig skovhugst. Ulovlig skovhugst skaber 
dels alvorlige miljømæssige og sociale problemer og dels ubalance i handelen med 
træprodukter og økonomiske tab for skovindustrien. Det er af afgørende betydning for 
en vellykket bekæmpelse af handelen med ulovligt tømmer, at de faktorer, der ligger 
bag problemet, som f.eks. svage ejendomsrettigheder, korruption og fattigdom, ryddes 
af vejen; understreger imidlertid, at en frivillig licensordning ikke vil være 
tilstrækkelig for at løse dette problem og fremsætter derfor på ny sit krav om et 
dækkende forslag til retsakt, som forbyder import til EU af tømmer og trævarer, der 
er skovet ulovligt, uanset oprindelsesland, med sigte på at fremme social og 
miljømæssig forsvarlig skovforvaltning i hele verden;

Or. en

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 10
Punkt 4

4. Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens handlingsplan FLEGT, som har 
til formål at bekæmpe problemerne med ulovlig skovhugst. Ulovlig skovhugst skaber 
dels alvorlige miljømæssige og sociale problemer og dels ubalance i handelen med 
træprodukter og økonomiske tab for skovindustrien. Det er af afgørende betydning for 
en vellykket bekæmpelse af handelen med ulovligt tømmer, at de faktorer, der ligger 
bag problemet, som f.eks. uklare ejendomsforhold, korruption og fattigdom, ryddes af 
vejen. Det er også vigtigt, at der findes mærkbare sanktioner og straffe for de 
personer og virksomheder, som handler med ulovligt tømmer;

Or. sv
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 11
Punkt 4 a (nyt)

4a. Europa-Parlamentet fremhæver betydningen af intakte skovøkosystemer for 
bevarelsen af den biologiske mangfoldighed i overensstemmelse med de 
internationale aftaler. Et eksempel på sådanne forpligtelser er konventionen om den 
biologiske mangfoldighed (Rio 1992) og målet om at standse tilbagegangen af arter 
senest år 2010 (Det Europæiske Råd i Göteborg 2001 og verdenstopmødet i 
Johannesburg 2002). For at kunne opfylde disse forpligtelser tilfredsstillende er det 
af den største vigtighed, at der udlægges tilstrækkelige arealer til reservater, og at 
skovforvaltningsmetoderne kombineret med landskabsplanlægning i højere grad 
afpasses efter de biologiske forudsætninger;

Or. sv

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 12
Punkt 4 a (nyt)

4a. bemærker, at meget af det træ, der importeres til EU kommer som forarbejdede 
produkter, hvoraf nogle er fremstillet af tømmer, der er skovet ulovligt; anmoder 
Kommissionen om for at lette et forbud mod denne import af ulovligt skovede 
trævarer at overveje at ændre den fælles toldtarif og de regler for ikke-
præferenceoprindelse, der gælder for tømmer, således at det sidste land, hvor 
forarbejdningen af produkter, der er fremstillet af naturressourcer, finder sted, 
forpligtes til at bevise råvarernes oprindelse og lovlighed;

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 13
Punkt 4 b (nyt)

4b. bemærker, at Forest Stewardship Councils (FSC) certificeringsordning er den 
eneste internationalt anerkendte ordning, som støttes af ansvarlige 
tømmervirksomheder, mange organisationer for oprindelige folk, fagforeninger og 
miljø- og samfundsgrupper i tømmerproducerende lande, og foreslår derfor, at det 
kræves, at al import til EU opfylder denne ordnings standarderne og mærkes i 
overensstemmelse hermed;
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Or. en

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 14
Punkt 5

5. Europa-Parlamentet betoner, at træ som råvare har unikke egenskaber, som gør det til 
en (tekst udgår) vedvarende naturressource, der kan genindvindes. Ved øget 
udnyttelse af træ er således en vigtig bestanddel i blandt andet omstillingen fra et 
energisystem, som er baseret på fossilt brændsel. Europa-Parlamentet vil dog minde 
om, at anvendelsen af træ som råvare skal nedbringes på globalt plan, og at der i 
mange EU-lande bør ske en effektivisering af forbruget af skovbrugsprodukter;

Or. sv

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 15
Punkt 5

5. Europa-Parlamentet fremhæver, at træ som råvare har unikke egenskaber, som gør det 
til en virkelig vedvarende naturressource, der kan genindvindes. (tekst udgår) Øget 
udnyttelse af træ til f.eks. byggeri, papir, emballage og energi kan bidrage til at 
erstatte anvendelsen af ikke-vedvarende naturressourcer, og kulkredsløbet udvides. 
Anvendelsen af bæredygtigt træ med tilbørlig respekt for biodiversitet og social 
lighed kan spille en rolle for EU's mulighed for at leve op til sine forpligtelser i 
henhold til Kyoto-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 16
Punkt 5 a (nyt)

5a. betoner vigtigheden af en mangesidig skovforskning, for at EU skal kunne opnå 
sine mål for konkurrenceevne og miljø; som råvare indeholder træ mange 
kemikalier, der hidtil ikke er blevet udnyttet, og der bør investeres passende
ressourcer i forskning vedrørende disse kemikalier og i udvikling af 
markedsanvendelse af dem;
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Or. fi

Ændringsforslag af Maciej Marian Giertych

Ændringsforslag 17
Punkt 6

6. Europa-Parlamentet vil også rette opmærksomheden mod og vise solidaritet med de 
områder, som rammes af omfattende og tilbagevendende skovbrande. Det er dog 
vigtigt at notere sig, at såvel problemerne med skovbrandene som forudsætningerne 
for at kunne bekæmpe dem adskiller sig væsentligt fra medlemsstat til medlemsstat. 
(tekst udgår) erfaringerne viser, at det lokale engagement og den lokale forankring er 
afgørende for en vellykket forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande.

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 18
Punkt 6

6. Europa-Parlamentet vil også rette opmærksomheden mod og vise solidaritet med de 
områder, som rammes af omfattende og tilbagevendende skovbrande. Det er dog 
vigtigt at notere sig, at såvel problemerne med skovbrandene som forudsætningerne 
for at kunne bekæmpe dem adskiller sig væsentligt fra medlemsstat til medlemsstat. 
Selv om Forest Focus-programmet yder en værdifuld støtte til de berørte, viser 
erfaringerne, at det lokale engagement og den lokale forankring er afgørende for en 
vellykket indsats mod skovbrande og omlægning af skovdriften fra monokulturer 
med stor brandrisiko, som f.eks. eukalyptus;

Or. en

Ændringsforslag af María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 19
Punkt 6 a (nyt)

6a. fremhæver, at hovedparten af den støtte, som EU yder til brandforebyggelse, 
hidrører fra politikken for udvikling af landdistrikterne, men beklager den 
manglende koordinering mellem de programmer, der gennemføres på henholdsvis 
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regionalt og nationalt plan; en sådan koordinering vil skulle styrkes gennem 
fastlæggelse af en EU-strategi med det formål at opnå det bedst mulige samspil 
mellem de forebyggelsesforanstaltninger, der gennemføres af de forskellige 
nationale og/eller lokale myndigheder;

Or. es

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 20
Punkt 6 b (nyt)

6b. anmoder Kommissionen om at anbefale hver enkelt region at udarbejde en samlet 
strategi for bekæmpelse af brande og koordinere den med staterne. Denne 
forebyggelsesstrategi bør omfatte forholdet mellem landbrug og skovområder, risici 
i området og midler til forebyggelse og indsats;

Or. es

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 21
Punkt 6 c (nyt)

6c. understreger, at skovrejsning er et grundlæggende instrument for indsatsen mod 
ørkendannelse og tørke; der bør derfor finansieres foranstaltninger og strategier for 
skovrejsning, som EU, regionerne, kommunerne og byerne bør deltage i; der skal 
sættes tal på skovrejsningen skal kvantificeres med tal, den skal evalueres, og dens 
omfang og karakteristika skal følges;

Or. es

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 22
Punkt 6 d (nyt)

6d. anmoder om, at der udvikles og forskes i nye teknologier til forebyggelse og 
slukning af skovbrande via satellit og ved hjælp af de mest moderne teknologiske 
systemer, og at disse teknologier ikke blot anvendes til skovene, men også til civil 
beskyttelse af borgerne;

Or. es
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 23
Punkt 7 (nyt)

7. Europa-Parlamentet ønsker at betone vigtigheden af mangfoldighed i forbindelse 
med skovbrugsmetoderne og respekt for regionernes forskellige forudsætninger med 
hensyn til frugtbarhed, klimaforhold og forskellige skovøkosystemer. Der skal 
anvendes driftsmetoder, som er bedre tilpasset til de naturlige forudsætninger og til 
mindre jordejeres behov, og som i højere grad er forenelige med bevarelsen af den 
biologiske mangfoldighed. Forskning og udvikling inden for alternative metoder bør 
prioriteres, således at skovrydninger, ensidige monokulturer og kunstige 
bekæmpelsesmidler undgås i videst mulige omfang.

Or. sv

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 24
Punkt 7

7. Europa-Parlamentet understreger Natura 2000 rolle som EU's net for bevaring af 
biodiversiteten og arterne; mener, at skovejernes eget engagement i at tage hensyn til 
deres skove bevaringsbehov er en forudsætning for, at Natura 2000 og andre indsatser 
til fordel for biodiversiteten kan lykkes.

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 25
Punkt 7 a (nyt)

7a. beklager den manglende henvisning i Kommissionens meddelelse til EU's sidste 
tilbageværende århundrede gamle skove; mener, at disse skove har en enestående 
biodiversitetsværdi, fordi de omfatter i hundredvis af truede arter, hvoraf flere af 
dem er særegne for disse gamle skove og ikke kan overleve i plantede skove; 
opfordrer derfor EU til at træffe omgående foranstaltninger for at beskytte de 
tilbageværende gamle skove;

Or. en
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Satu Hassi

Ændringsforslag 26
Punkt 7 b (nyt)

7b. understreger behovet for at forbedre balancen mellem de økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter af skovenes funktioner, og bemærker, at dårlig forvaltning 
inden for skovsektoren har ført til konflikter med folkeslag, der er afhængige af 
skoven, navnlig det samiske samfund; understreger derfor, at det er nødvendigt at 
inddrage alle interesserede parter i forvaltningen af skovene, herunder 
lokalbefolkningen og ngo'er, der er engageret i miljømæssige og sociale spørgsmål; 
mener endvidere, at det er nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger for at beskytte 
de skovafhængige folkeslags sædvanebaserede rettigheder og levevis i Europa;

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 27
Punkt 7 a (nyt)

7a. konstaterer, at det nye finansielle miljøinstrument (LIFE +) er af grundlæggende 
betydning for beskyttelsen af den europæiske skovmasse gennem foranstaltninger 
for overvågning og forebyggelse af de faktorer, der bidrager til dens ødelæggelse, 
herunder brandene.

Or. es


