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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

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 lægge vægt på subsidiaritetsprincippet og bygge på de nationale 
skovprogrammer.

2. Europa-Parlamentet ønsker at fremhæve skovens multifunktionelle rolle. Ved at forene 
økonomisk vækst med vigtige miljøværdier og udvikling af landdistrikterne yder 
skovbrugserhvervet et usædvanligt klart bidrag til gennemførelsen af en række af 
Lissabon- og Göteborgmålene. Gode vilkår for skovbrugserhvervet er derfor vigtige, for 
at EU kan gennemføre flere af sine miljømål. 

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 
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 og tillægges ansvaret for gennemførelsen af den 
foreslåede handlingsplan.

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. Bekæmpelsen af ulovlig skovhugst må dog ikke ske på en sådan måde, at der 
skabes nye handelshindringer, som navnlig rammer de mindre aktører på markedet, og 
medfører fare for forværring af flere af problemerne bag handelen med ulovligt tømmer.

5. Europa-Parlamentet fremhæver, at træ som råvare har unikke egenskaber, som gør det 
til en virkelig vedvarende naturressource, der kan genindvindes. Ved øget udnyttelse af 
træ til f.eks. byggeri, papir, emballage og energi erstattes delvis anvendelsen af ikke-
vedvarende naturressourcer, og kulkredsløbet udvides. Anvendelsen af træ er derfor en 
vigtig faktor for EU's mulighed for at leve op til sine forpligtelser i henhold til Kyoto-
aftalen.
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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. 

7. Europa-Parlamentet konstaterer, at Natura 2000 er EU's net for bevaring af 
biodiversiteten og arterne, og at det er en videreførelse af de forpligtelser, som erhvervet
tidligere havde påtaget sig frivilligt. Skovejernes egen kontrol over anvendelsen og 
plejen af deres egne skove er en forudsætning for, at Natura 2000 og andre indsatser til 
fordel for biodiversiteten kan lykkes.


