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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 

infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i de frivilliga partnerskapsavtalen 

om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, särskilt sett 

till sammanhållningen mellan det civila samhället, industrin och statliga förvaltningar för 

att nå gemensamma politiska beslut. Parlamentet uppmanar kommissionen att föra de 

pågående förhandlingarna mot ett lyckat resultat, stärka och påskynda genomförandet av 

de befintliga frivilliga partnerskapsavtalen, ytterligare prioritera genomdrivandet av 

nationell lagstiftning och ge adekvat stöd för att stödja de nödvändiga reformprocesserna i 

de exporterande länder som har tecknat frivilliga partnerskapsavtal samt ta itu med 

återstående utmaningar, såsom korruption, konflikttimmer, skogsförstörelse, transparens 

och besittningsrätt för samhällen som en grundprincip för markförvaltning. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att uppmuntra länderna med frivilliga partnerskapsavtal att ta 

frågorna om avskogning, skogsomvandling och hållbar skogsförvaltning i beaktande när 

de utvecklar sina laglighetssäkringssystem för timmer. Parlamentet tillägger att 

handlingsplanen för Flegt också bör ta hänsyn till de nya geografiska 

prioriteringsområdena, både de med och de utan frivilliga partnerskapsavtal.  

2. Europaparlamentet noterar att genomförandet av frivilliga partnerskapsavtal har större 

chans att lyckas om man förutser ett mer riktat stöd till sårbara grupper som är inblandade 

i förvaltningen av timmerresurser (småbrukare, mikroföretag och små och medelstora 

företag samt oberoende operatörer i den ”informella sektorn”). Parlamentet betonar vikten 

av att säkerställa att certifieringsprocesserna respekterar intressena hos de mer sårbara 

grupperna som är involverade i skogsförvaltningen. 

3. Europaparlamentet understryker vikten av att bekämpa den olagliga handeln med tropiskt 

timmer. Parlamentet föreslår för kommissionen att det i framtida förhandlingar om Flegt-

exportlicenser för verifierade lagliga timmerprodukter som exporteras till EU tas hänsyn 

till erfarenheterna från det indonesiska systemet, som är i kraft sedan november 2016. 

Parlamentet föreslår att kommissionen genomför en oberoende konsekvensbedömning av 

genomförandet av laglighetsförsäkringssystemet för indonesiskt timmer. Denna 

bedömning bör läggas fram inom en rimlig tidsperiod. 

4. Europaparlamentet påminner om att konflikttimmer redan är ett åtgärdsområde i 

handlingsplanen för Flegt, men att det inte har gjorts tillräckligt för att ta itu med denna 

fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppfylla sitt åtagande att utöka de 

skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet som föreskrivs i EU:s timmerförordning inom 

ramen för den kommande översynen, så att konflikttimmer omfattas. 

5. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare förbättra genomförandet och 

tillämpningen av EU:s timmerförordning för att på bästa sätt bevara en hållbar handel med 

importerat och inhemskt producerat timmer och dito timmerprodukter. 

6. Europaparlamentet erkänner det viktiga arbete som utförts under FN:s ekonomiska 

kommission för Europa (UNECE) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 

när det gäller global hållbar skogsförvaltning, och som spelar en viktig roll i hållbar 

handeln med skogsprodukter. 
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7. Europaparlamentet uppmanar EU att etablera ett starkare samarbete och ändamålsenliga 

partnerskap med framstående timmerkonsumerande länder och internationella intressenter 

såsom FN, i synnerhet FAO, centret för internationell skogsbruksforskning (CIFOR) och 

Världsbankens program för skogar (PROFOR), för en effektivare minskning av handeln 

med olagligt avverkat timmer på global nivå och en bättre skogsförvaltning generellt sett. 

8. Europaparlamentet noterar att importen av timmer och timmerprodukter bör genomgå 

noggrannare kontroller vid EU:s gränser, för att säkerställa att de importerade produkterna 

verkligen uppfyller de nödvändiga kriterierna för att föras in i EU. 

9. Europaparlamentet påminner om att 300 miljoner människor har skogar som sitt hem och 

att närmare 1,6 miljarder personer är beroende av skogens resurser för sin försörjning och 

som en källa till livsmedel, bränsle till matlagning och uppvärmning, mediciner, tak över 

huvudet, kläder, sysselsättning och inkomster. Parlamentet noterar att skogsresurser även 

fungerar som skyddsnät vid kriser eller nödsituationer – till exempel när skördar slår fel 

på grund av långvarig torka. Parlamentet anser att EU bör arbeta kontinuerligt med sina 

motparter för att säkerställa att det mervärde som fås från skogen är hållbart och i linje 

med FN:s mål för hållbar utveckling. 

10. Europaparlamentet noterar med oro att kommersiellt exportorienterat jordbruk fortsätter 

att vara en viktig orsak till den globala avskogningen, eftersom omkring 75 % av all 

avskogning just nu beror på att naturliga skogar omvandlas till jordbruk1, och att runt 

hälften av all tropisk avskogning sedan 2000 har berott på den olagliga omvandlingen av 

skog till kommersiella jordbruk. Parlamentet noterar att EU är den största importören av 

exporterad palmolja och soja från länder med tropisk skog, och att soja, nötkött, palmolja, 

kaffe och kakao enligt färska siffror har svarat för närmare 80 % av den tropiska 

avskogningen världen över, medan det kommersiella och exportinriktade jordbrukets roll i 

att driva på avskogningen har ökat under 2000-talet2. Parlamentet betonar behovet av en 

stabil gemensam jordbrukspolitik för EU, för att minska vårt importberoende i vissa 

sektorer. 

11. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU att utveckla en handlingsplan om 

avskogning och skogsförstörelse som innehåller konkreta regleringsåtgärder, för att 

säkerställa att inga leveranskedjor och finansiella transaktioner med anknytning till EU 

resulterar i avskogning och skogsförstörelse. 

12. Europaparlamentet noterar med oro att avskogning ses som en av de bidragande orsakerna 

till globala klimatförändringar, och påminner om att 70 % av världens växter och djur 

lever i skogar och förlorar sina habitat på grund av avskogning. 

13. Europaparlamentet konstaterar att EU har reglerat leveranskedjorna för timmer, fisk och 

konfliktmineraler, men ännu inte för jordbruksråvaror förenade med skogsrelaterade 

risker. Parlamentet konstaterar att lagstiftning som reglerar tillgången till marknaden för 

olagliga varor som hotar skog, enligt den färska genomförbarhetsstudien om alternativ för 

att förstärka EU:s insatser mot avskogning, skulle vara den mest ändamålsenliga åtgärden 

på efterfrågesidan för att bekämpa avskogning. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

                                                 
1 Utvärdering av EU:s handlingsplan Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med 

skog ) 2004–2014, april 2016, s. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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överväga möjligheten att utveckla ett rättsligt bindande och verkställbart ramverk 

avseende tillbörlig aktsamhet genom hela leveranskedjan för dessa varor, på ett sätt som 

garanterar rättssäkerheten och baserat på kriterier för hållbarhet eller icke-avskogning, 

t.ex. gällande direkt och indirekt påverkan på skogar och andra ekosystem, behandlingen 

av arbetstagare samt rättigheter för skogssamhällen och ursprungsbefolkningar med 

avseende på frågor såsom markrofferi. 

14. Europaparlamentet understryker behovet av att utöka och stärka ordningarna för att 

förebygga, övervaka och verifiera påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i EU:s 

bilaterala och multilaterala frihandels- och investeringsavtal, däribland genom verifierbara 

indikatorer och oberoende lokalt förankrade övervaknings- och rapporteringsinitiativ. 

15. Europaparlamentet påminner om att Malaysia och Indonesien är de största producenterna 

av palmolja med uppskattningsvis 85–90 % av den globala produktionen, och att den 

ökade efterfrågan på denna vara leder till avskogning, sätter press på markanvändningen 

och har betydande inverkan på lokalsamhällena, hälsan och klimatet. Parlamentet betonar 

i detta sammanhang att förhandlingarna om handelsavtal med Indonesien och Malaysia 

bör användas för att förbättra situationen på fältet. 

16. Europaparlamentet uppmanar EU att i kapitlen om handel och hållbar utveckling alltid ta 

med bindande och verkställbara bestämmelser för att stoppa olaglig skogsavverkning, 

avskogning, skogsförstörelse och markrofferi samt andra kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna, som omfattas av lämpliga och effektiva tvistlösningsmekanismer, och att 

bland olika verkställighetsmetoder överväga en sanktionsbaserad mekanism och 

bestämmelser för att garantera äganderätten, föregående samråd och informerat samtycke.  

Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera sådana bestämmelser i redan slutna 

frihandelsavtal med hjälp av översynsklausulen och i synnerhet genom åtagandet att 

ändamålsenligt genomföra Parisavtalet om klimatförändringar. Parlamentet betonar vikten 

av att övervaka dessa bestämmelser och utan dröjsmål inleda samrådsförfaranden på 

myndighetsnivå ifall handelspartner inte respekterar dessa regler, och utlösa de befintliga 

verkställighetsmekanismerna, såsom de tvistlösningsmekanismer som finns upprättade 

inom ramen för kapitlen om handel och hållbar utveckling. 

17. Europaparlamentet påminner om att FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter måste respekteras. Parlamentet stöder de pågående förhandlingarna för att 

skapa ett bindande FN-instrument för transnationella företag och andra företag när det 

gäller mänskliga rättigheter, och betonar betydelsen av att EU är aktivt involverad i denna 

process. 

18. Europaparlamentet konstaterar att GSP-förordningen fortfarande har en begränsad 

räckvidd när det gäller skydd och ansvarsfull förvaltning av skogsbruksresurser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att konventioner som är relevanta för 

skog och som omfattas av GSP och GSP+ övervakas ordentligt, däribland av det civila 

samhället, för att säkerställa skyddet av skogarna i partnerländer, bland annat genom att 

inrätta en klagomålsmekanism för att säkerställa att klagomål som görs av berörda parter 

blir vederbörligen behandlade. Parlamentet betonar att denna mekanism måste ägna 

särskild uppmärksamhet åt urbefolkningars rättigheter, skogsberoende samhällen och de 

rättigheter som garanteras i ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk, där 

så är lämpligt. 
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera olagliga skogsmetoder, såsom 

underpris på trä i koncessioner, kommersiella bolags avverkning av skyddade träd, 

smuggling av skogsprodukter över gränserna, olaglig avverkning och behandling av 

råmaterial från skogen utan licens, i de verkställbara bestämmelserna om 

korruptionsbekämpning i frihandelsavtalen. 

20. Europaparlamentet understryker att korruption kopplad till olaglig skogsavverkning bör 

tas upp i EU:s handelspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att i frihandelsavtalen 

inkludera bestämmelser mot korruption med koppling till olaglig skogsavverkning, som är 

verkställbara och måste genomföras effektivt och fullt ut. 

21. Europaparlamentet påminner om betydelsen av adekvat tillgång till rättvisa, rättsmedel 

och ändamålsenligt skydd för visselblåsare i naturresursexporterande länder för att 

säkerställa att lagstiftning eller initiativ genomförs effektivt. 

22. Europaparlamentet uppmanar EU att överväga att utarbeta ett öppet, fungerande, effektivt 

och verkställbart märkningssystem för social och miljömässig spårbarhet genom 

produktionskedjan för timmer och jordbruksråvaror förenade med skogsrelaterade risker, i 

enlighet med WTO:s bestämmelser, och främja liknande insatser på internationell nivå. 

Parlamentet framhåller att certifiering bör vara lättillgänglig för småbrukare och små och 

medelstora företag och lättbegriplig för konsumenter, och påminner om att sådana 

åtgärder bör vara praktiska och ekonomiskt överkomliga, särskilt för små producenter. 

Parlamentet påminner om att tullkontrollerna måste förbättras, att 

tillståndsmyndigheternas och revisorernas fullständiga oberoende och ansvarsskyldighet 

måste säkerställas och att det måste vidtas rättsliga åtgärder mot alla otillåtna metoder som 

identifieras i certifieringsprocessen. 

23. Europaparlamentet påminner om att ansvarsfull förvaltning av besittningar av mark och 

skogar är nödvändigt för att säkerställa social stabilitet, hållbar användning av miljön och 

ansvarsfull investering i hållbar utveckling. 

24. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med den privata sektorn och främja 

antagandet av riktlinjer om ansvarsfull företagsledning för ansvarsfulla leveranskedjor i 

jordbruket, såsom OECD:s riktlinjer, liksom ambitiösa åtaganden i enlighet med ILO-

konventioner och multilaterala miljöavtal, med lämplig medverkan av det civila samhället 

och effektivt samarbete med lokala aktörer, och att ta fram adekvata bestämmelser för att 

genomdriva sociala och miljömässiga standarder för investerare och för att förhindra 

investeringar i verksamheter som uppmuntrar avskogning och olaglig skogsavverkning, 

till exempel genom att lägga till denna dimension till direktivet om icke-finansiell 

rapportering i samband med den kommande översynen. Parlamentet uppmanar EU att 

också arbeta i denna riktning tillsammans med internationella partner. 
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