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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet stöder bestämt Flegt-processen med Vietnam, eftersom omkring 
45 % av Vietnams landareal består av skogsmark och landet spelar en nyckelroll inom 
Sydostasiens sektor för bearbetning av timmer. Parlamentet välkomnar Vietnams 
åtagande till denna process och de framsteg som hittills gjorts, inklusive det frivilliga 
partnerskapsavtalet.

2. Europaparlamentet understryker att ett stopp för import av olagligt timmer från 
grannländer är en stor utmaning och en absolut nödvändighet för att med framgång 
kunna fortsätta processen. I detta syfte uppmanas Vietnam att anta viktig lagstiftning 
med skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet (som omfattar riskbedömning och 
riskbegränsning) som förbjuder utsläppandet på marknaden av olagligt timmer. 

3. Europaparlamentet påminner om att hållbar och inkluderande skogsförvaltning och 
skogsstyrning är avgörande för att uppnå målen i 2030-agendan för hållbar utveckling 
samt Parisavtalet.

4. Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa avtalets samstämmighet med all EU-
politik, inklusive på områdena utveckling, miljö, jordbruk och handel.

5. Europaparlamentet uppmärksammar att det är mycket viktigt att berörda parter deltar 
fullt ut och att civilsamhället och den privata sektorn spelar en roll som fullfjädrade 
aktörer, bland annat i samband med genomförandet och övervakningen av avtalet. 
Parlamentet uppmanar Vietnams regering att anta en tidsbunden handlingsplan för 
genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet som ytterligare utvecklar 
arbetsmetoderna för att säkerställa transparens, särskilt genom att säkerställa effektivt 
genomförande av riktlinjer om utlämnande av information och delning av dokument i 
god tid.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att sätta stopp för straffrihet inom skogssektorn 
genom att se till att överträdelser blir föremål för åtal. Vietnams regering uppmanas att 
bidra till detta mål genom att säkerställa fullständigt genomförande av det frivilliga 
partnerskapsavtalets bestämmelser om visselblåsare.

7. Europaparlamentet påminner om att avtalets genomförande måste komplettera EU:s 
åtagande till miljöskydd och säkerställa samstämmighet med åtaganden för att förhindra 
massavverkning.

8. Kommissionen uppmanas fortsätta sitt Flegt-relaterade stöd till Vietnam och att 
säkerställa Flegt-processens integritet, särskilt genom att sätta stopp för olagligt timmer, 
skydd av urbefolkningars rättigheter och skogsberoende samhällen, samt fullständigt 
deltagande från civilsamhällets sida, i både genomförandet och idrifttagandet av 
Vietnams dekret om laglighetsförsäkringssystemet för timmer och i leveransen av 
Flegtlicenser. För att säkerställa effektiv övervakning av avtalet och dess 
miljökonsekvenser bör kommissionen fortsätta att regelbundet rapportera till 
parlamentet om dess genomförande.
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9. Europaparlamentet betonar att dålig samhällsstyrning och korruption inom 
skogsbrukssektorn påskyndar olaglig avverkning och skogsförstörelse. Parlamentet 
uppmanar EU att rikta sina ansträngningar mot stärkandet av Vietnams rättsliga ram och 
institutionella kapacitet, genom att hantera de tekniska och ekonomiska utmaningar som 
hämmar ett effektivt genomförande och verkställande av befintliga nationella och 
internationella föreskrifter.

10. Europaparlamentet pekar på behovet av att undvika oproportionerliga administrativa 
bördor för leverantörer av timmer till hushåll, samtidigt som man undviker att skapa 
kryphål.

11. Europaparlamentet betonar att framstegen med hela Flegt-initiativet bland annat 
förutsätter att man hanterar bedrägeri och korruption, som förekommer i alla skeden av 
timmerhandeln, från avverkning av timmer och transport till bearbetning, tillverkning, 
export, import och försäljning. Parlamentet efterfrågar därför att EU stärker räckvidden 
och tillämpningen av EU:s timmerförordning med syfte att hantera korruptionsrisker 
inom EU:s timmerförsörjningskedja, inklusive genom mer regelbundna och 
systematiska kontroller och utredningar vid EU-hamnar.
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