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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sina investeringar i forsknings- och 
innovationsprogram i syfte att stärka ett klimattåligt jordbruk, hållbar intensifiering och 
diversifiering av grödor, agroekologi, skogsjordbruk och naturbaserade lösningar 
i enlighet med den europeiska gröna given och slutsatserna i den särskilda rapporten om 
klimatförändringar och mark från FN:s klimatpanel. Parlamentet betonar även behovet 
av att investera i lokalt förankrad skogsförvaltning. Parlamentet insisterar på att EU bör 
sträva efter att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse, återställa 
utarmade skogar och stoppa den olagliga avverkningen och spridningen av 
markanvändning på bekostnad av skogar och naturliga ekosystem, och samtidigt 
förbättra försörjningsmöjligheterna och livsmedelstryggheten samt tillhandahålla 
socioekonomiska möjligheter för en växande befolkning. Parlamentet påminner om att 
nyplanterade skogar inte kan ersätta primärskogar och deras kapacitet för att ta upp och 
lagra ytterligare koldioxid. Parlamentet betonar därför vikten av proforestation när det 
gäller att hantera den dubbla globala krisen med klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald samt av nybeskogning och återbeskogning för att öka 
trädutbredningen och återställa jord och mark i syfte att uppnå klimatneutralitet, 
i enlighet med delmålen i mål 15 för hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet understryker att EU:s samarbetsåtgärder bör ha som syfte att ta itu 
med de bakomliggande orsakerna till avskogning, nämligen korruption, svagt styre och 
svaga institutioner, krympande medborgerligt utrymme, brist på utbildad personal, 
avsaknad av en definition av skogar, skogsrelaterad brottslighet och strafflöshet och 
osäker besittningsrätt, som är allvarliga orsaker till olaglig avverkning, bedrägeri, 
skatteundandragande och människorättskränkningar. Parlamentet betonar att en hållbar 
markanvändningsplanering i syfte att trygga markbesittningsrätten för skogsberoende 
samhällen och ursprungsbefolkningar bör vara en central del av givarinitiativ och 
program på området jordbruk och skogsbruk.

3. Europaparlamentet erkänner att internationella ramar, såsom de frivilliga riktlinjerna för 
en ansvarsfull styrning och förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (VGGT) 
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), är relevanta när det gäller att 
skapa rättslig klarhet och internationellt godtagna standarder för god praxis för 
ansvarsfull markförvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att ställa sig bakom 
spridningen och användningen av VGGT på global, regional och nationell nivå. 
Parlamentet betonar behovet av en effektiv och oberoende övervaknings- och 
verkställighetsmekanism, inbegripet lämpliga tvistlösnings- och klagomålsmekanismer, 
för att säkerställa efterlevnaden av VGGT.

4. Europaparlamentet påpekar att ökad avskogning och ökade skogsskador inte bara sker 
på bekostnad av ett hållbart skogsbruk och den biologiska mångfalden, utan även får 
negativa följder för människors liv och rättigheter, bland annat vid 
befolkningsomflyttning eller omflyttning från landsbygd till stad, genom att 
markrättigheter och arbetsrelaterade rättigheter ignoreras.
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5. Europaparlamentet betonar att FN:s klimatpanel i sin särskilda rapport om 
klimatförändringar och mark uttryckligen understryker den traditionella kunskapens, 
ursprungsbefolkningarnas och lokalsamhällenas mycket viktiga roll när det gäller att 
förvalta och skydda världens marker och skogar samt vikten av att säkra samhällenas 
markbesittningsrätt för att bekämpa klimatförändringarna. Parlamentet påminner om att 
dessa grupper och människorättsförsvarare inom miljöområdet allt oftare hotas och 
skräms, samtidigt som de upplever människorättskränkningar i samband med sina 
insatser för att skydda sina skogar, sin mark och sin miljö.

6. Europaparlamentet påminner om att ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen, 
småbrukare och kvinnor innehar oumbärlig kunskap om skogar och är starkt beroende 
av denna. Parlamentet uppmanar EU att dels se till att dessa gruppers 
markbesittningsrätt och grundläggande mänskliga rättigheter erkänns som en fråga om 
social rättvisa, i enlighet med FAO:s VGGT, FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter och Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention nr 169, dels att 
de deltar i utformningen och genomförandet av sådana EU-utvecklingsprogram som 
påverkar dem och i verkställandet av skogsskyddsåtgärder, med beaktande av 
erfarenheterna från programmet för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av 
och handel med skog (Flegt). Utöver detta uppmanar parlamentet EU att stärka insynen 
och ansvarsutkrävandet i frivilliga partnerskapsavtal.

7. Europaparlamentet betonar att kvinnor från ursprungsbefolkningar och kvinnliga 
jordbrukare spelar en central roll i skyddet av skogarnas ekosystem. Parlamentet noterar 
dock med oro att det saknas kvinnligt deltagande och medinflytande i förvaltningen av 
naturresurser. Parlamentet anser att jämställdhet inom skogsbruksutbildningen är av 
avgörande betydelse för en hållbar skogsförvaltning och bör återspeglas i 
EU:s handlingsplan. 

8. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att stödja små och medelstora skogsföretag 
genom kunskapsöverföring och genom att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt 
bistånd och utbildning. 

9. Europaparlamentet påpekar att EU har omfattande sakkunskaper inom hållbar 
energiförsörjning och att EU genom forskning och samarbete bör ställa till förfogande 
och förmedla kunskap inom detta område till de stater som drabbats hårdast av 
avskogning, i syfte att uppnå de mål för hållbar skogsförvaltning som anges 
i Agenda 2030.

10. Europaparlamentet uppmanar skogssektorn att ta på sig en kraftfull roll inom det 
kommande instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (NDICI) och förespråkar att potentialen hos den yttre investeringsplanen och 
de regionala systemen för kombinerad finansiering ska utnyttjas fullt ut för att fungera 
som hävstång för privat finansiering av hållbar skogsförvaltning (från proforestation till 
återbeskogning och nybeskogning), hållbar turism och skogsjordbruk samt vissa 
företags initiativ för att avlägsna avskogningsprodukter från sina leveranskedjor, i syfte 
att uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar den privata sektorn att 
vara proaktiv i kampen mot den konkretiserade avskogningen i sina leveranskedjor och 
investeringar och att utan dröjsmål uppfylla sina åtaganden om noll avskogning och 
säkerställa full transparens i fråga om efterlevnaden av dessa åtaganden. Parlamentet 



AD\1209205SV.docx 5/10 PE648.612v03-00

SV

uppmanar kommissionen att säkerställa ett effektivt genomförande av FAO:s VGGT 
i sin yttre investeringsplan. 

11. Europaparlamentet framhåller skogarnas terapeutiska funktion i Europas mycket 
urbaniserade samhällen samt den allt större betydelsen av skogar i stadsområden och av 
träd i städer, som har en direkt positiv inverkan på människors hälsa och medborgarnas 
livskvalitet. Parlamentet betonar att skogar också bidrar till den socioekonomiska 
utvecklingen i världens landsbygdsområden, bland annat genom fördelningen av 
resurser till de fattigaste områdena tack vare skogsindustrin, andra skogsprodukter än 
trä och ekoturism.

12. Europaparlamentet uppmanar EU att skärpa standarderna för företags obligatoriska 
utlämnande av uppgifter om produktion eller bearbetning av råvaror som utgör en risk 
för skogar när den ser över direktivet om icke-finansiell rapportering1, som en del av sitt 
arbete för att öka den hållbara finansieringen.

13. Europaparlamentet uppmanar EU att i sitt samarbete med utvecklingsländer ägna 
särskild uppmärksamhet åt skogar i kustområden, såsom mangroveskogar, som särskilt 
påverkas av klimatförändringarna och av mänsklig verksamhet och utgör en utmärkt 
möjlighet för strategier för bevarande, anpassning och begränsning. 

14. Europaparlamentet understryker att skydd av den biologiska mångfalden och begränsning 
av klimatförändringarna inte automatiskt är ömsesidigt stödjande. Parlamentet efterlyser 
en översyn av direktivet om förnybar energi2 (RED II) för att göra det förenligt med 
EU:s internationella åtaganden enligt Agenda 2030, Parisavtalet och konventionen om 
biologisk mångfald, vilket bland annat innebär ett införande av kriterier för social 
hållbarhet och beaktande av riskerna för markrofferi. Parlamentet betonar att RED II 
därför bör överensstämma med internationella markbesittningsrättsliga normer, det vill 
säga ILO:s konvention nr 169 och FAO:s VGGT.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att leda de globala insatserna för att 
utarbeta och genomföra begränsnings- och anpassningsstrategier som utformats för att 
stävja avskogningen och skogsförstörelsen, främja återställandet av skogar och se till att 
det sker fortsatta framsteg mot ett hållbart skogsbruk inom ramen för Parisavtalet och 
målen för hållbar utveckling.

16. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att diskutera avskogning, 
skogsförstörelse och förstörelse av naturliga ekosystem i bilaterala och regionala 
dialoger med partnerländer för att uppmuntra dem att ta med skogarna och relaterade 
förvaltningsåtgärder, såsom begränsnings- och anpassningsstrategier, i sina nationellt 
fastställda bidrag inom ramen för Parisavtalet och i sina nationella strategier och 
handlingsplaner för biologisk mångfald i enlighet med konventionen om biologisk 
mångfald samt att delta i arbetet med internationellt bindande skogsskyddssystem och 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 
2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och 
upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
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samordna internationella initiativ.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att öka hållbarheten och 
insynen i leveranskedjan. Parlamentet påminner om att frivilliga åtgärder och 
certifieringssystem inte på egen hand är tillräckliga för att sätta stopp för avskogningen. 
Parlamentet begär att det införs en lagstiftningsram på EU-nivå som grundar sig på 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor för råvaror som utgör en risk för 
skogar, med beaktande av erfarenheter från befintlig lagstiftning, för att förebygga, ta 
itu med och minska avskogningen och människorättskränkningarna och integrera 
småbrukares produkter i hållbara leveranskedjor, samtidigt som man säkerställer lika 
villkor för att förebygga förluster av inkomst i utvecklingsländerna och illojal 
konkurrens. Parlamentet betonar att en sådan lagstiftningsram bör tillämpas på alla 
ekonomiska aktörer i leveranskedjan, åtföljas av en robust efterlevnadsmekanism och 
inbegripa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid bristande 
efterlevnad. Parlamentet understryker behovet av att säkerställa att den nya 
lagstiftningsramen inte leder till en alltför stor administrativ börda för små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja en sådan 
regleringsram på internationell nivå i enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet är övertygat om att EU:s skogsstrategi 
bör främja och dela bästa praxis och resultat i skogssektorn och förbättra samarbetet 
mellan medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet uppmanar EU att hjälpa till att förbättra övervakningen av 
avskogning och olaglig verksamhet.

19. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att politiken på alla områden 
överensstämmer med dess åtaganden att skydda och återställa skogarna, samtidigt som 
dess mål för biologisk mångfald integreras, och att globala leveranskedjor och 
finansiella flöden endast främjar laglig, hållbar och avskogningsfri produktion och inte 
leder till människorättskränkningar. Parlamentet påminner om vikten av robusta, 
samstämmiga och verkställbara hållbarhetskapitel i handelsavtal, tillsammans med ett 
effektivt genomförande av multilaterala miljö- och klimatavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant bedöma handelsavtalens effekter på avskogning 
i bedömningarna av konsekvenserna för hållbar utveckling och andra relevanta 
bedömningar, baserat på solida uppgifter och utvärderingsmetoder. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen att införa bindande och verkställbara 
bestämmelser för att stoppa olaglig avverkning, skogsförstörelse och 
människorättskränkningar och att säkerställa ansvarsfullt företagande, bland annat 
genom bestämmelser för att garantera fritt informerat samtycke på förhand från 
ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen och erkännande av skogsberoende 
samhällens och ursprungsbefolkningars markbesittningsrätt samt genom bindande 
mekanismer för att övervaka det faktiska genomförandet av dessa bestämmelser och för 
att söka gottgörelse, framför allt genom att tillhandahålla en tillgänglig 
klagomålsmekanism. Parlamentet uppmanar EU att ta itu med handeln med råvaror som 
utgör en risk för skogar genom nya bilaterala partnerskap med producentländerna, med 
beaktande av erfarenheterna från de frivilliga Flegt-partnerskapsavtalen, i vilket 
sammanhang kakao erbjuder en möjlighet till tidiga framsteg.

20. Europaparlamentet efterlyser ett utökat samarbete mellan EU och AVS-länderna för att 
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ta itu med det växande problemet med avskogning och ökenspridning i dessa länder, 
genom att ta fram handlingsplaner för bättre förvaltning och bevarande av skogar som 
tar hänsyn till orsakerna till avskogning i och utanför skogssektorn och erkänner vikten 
av tropiskt timmer för ekonomierna i de AVS-länder som har virkesproducerande 
skogar.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i verkställbara bestämmelser om 
korruptionsbekämpning i frihandelsavtal inkludera olagliga skogsmetoder, såsom 
underpris på trä i koncessioner, avverkning av skyddade träd, smuggling av 
skogsprodukter över gränserna, olaglig avverkning och behandling av råmaterial från 
skogen utan licens.

22. Europaparlamentet betonar sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. 
Parlamentet betonar att flera vetenskapliga studier visar på en koppling mellan förlust 
av biologisk mångfald och uppkomsten av pandemier, i synnerhet zoonotiska sjukdomar 
som är kopplade till avskogning och förstörelse av naturliga livsmiljöer. Parlamentet 
uppmanar EU att, som en del av den gröna givens yttre dimension, utöka sitt tekniska 
stöd till och utbytet av information och bästa praxis med tredjeländer på området hållbar 
skogsförvaltning. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och 
medlemsstaterna att samarbeta med internationella organisationer såsom 
Världshälsoorganisationen (WHO) och FAO för att förebygga spridningen av 
hälsokriser och pandemier i framtiden.

23. Europaparlamentet påminner om att närmare 2,6 miljarder människor i världen 
använder traditionell biomassa, främst trä och kol, för att laga mat, och att tre 
fjärdedelar av dem inte har tillgång till effektiva spisar. Parlamentet uppmanar EU att ge 
snabbare och ökat stöd till tredjeländer för att hjälpa dem att koncentrera sig på hållbara 
och rena energikällor och därigenom minska det avskogningstryck som orsakas av 
användningen av trä som bränsle. Parlamentet uppmuntrar till åtgärder för att öka 
skogsarealen och annan trädbevuxen mark i tillämpliga fall. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med de kompromisser som krävs på grund av den allt större 
efterfrågan på trä till material, energi och bioekonomin genom att ta fram EU-kriterier 
för hållbar skogsförvaltning med konkreta riktmärken och gränsvärden och främja 
proforestation som en effektiv lösning för att komma tillrätta med klimatförändringarna 
och förlusten av biologisk mångfald.

24. Europaparlamentet påpekar att kommissionens bioekonomistrategi, som till stor del 
baseras på användning av biomassa, ger upphov till nya utmaningar när det gäller att 
skydda och återställa skogar. Parlamentet betonar att den ökande användningen av trä 
för biobränsle och bioenergi skapar ett tryck på världens skogar, och är oroat över att 
den ökande efterfrågan på bioenergiprodukter kan leda till ohållbara metoder om den 
inte övervakas på vederbörligt sätt. Parlamentet upprepar att EU:s bioenergipolitik bör 
uppfylla strikta miljömässiga och sociala kriterier och betonar behovet av att införa 
striktare kriterier för skogsbiomassa för att förhindra avskogning utomlands. 
Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen EU och dess medlemsstater att säkerställa 
konsekvens i sin politik i enlighet med principen om en konsekvent politik för 
utveckling i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

25. Europaparlamentet påpekar att skogarna spelar en viktig roll för den globala 
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livsmedelstryggheten, försörjningsmöjligheterna och nutritionen i utvecklingsländerna 
och är en viktig inkomstkälla för lokalsamhällen. Parlamentet påminner om att framsteg 
mot hållbart jordbruk, livsmedelstrygghet och hållbar skogsförvaltning bör ske 
samtidigt som viktiga delar av Agenda 2030.

26. Europaparlamentet påminner om att cirka 80 procent av den globala avskogningen 
orsakas av den ökande andelen mark som används till jordbruk, vilket förvärras av 
andra lagliga verksamheter för alternativ markanvändning, framför allt 
boskapsuppfödning, gruvdrift och borrningsverksamhet, och att EU:s konsumtion står 
för cirka 10 procent av den globala andelen avskogning genom EU:s stora 
importberoende när det gäller proteinfoder och jordbruksråvaror såsom palmolja, kött, 
soja, kakao, majs, timmer och gummi. Parlamentet efterlyser striktare 
hållbarhetskriterier för foderimport för att säkerställa en hållbar odling av proteingrödor 
i tredjeländer som inte inverkar negativt på miljön eller på de sociala förhållandena. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med den betydande mängden 
konkretiserad avskogning och skogsförstörelse som är kopplad till animaliska produkter 
såsom kött, mejeriprodukter och ägg och att minska EU:s konsumtion av råvaror som 
utgör en risk för skogar.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och dess medlemsstater att upprätthålla sitt 
åtagande att bekämpa olaglig avverkning och handel med olagligt timmer och råvaror 
som utgör en risk för skogar. Parlamentet uppmanar EU att säkerställa spårbarheten för 
timmer och trävaror genom hela leveranskedjan och att integrera skogsdiplomati i sin 
klimatpolitik för att uppmuntra länder som bearbetar och/eller importerar betydande 
mängder tropiskt timmer att anta verkningsfull lagstiftning som förbjuder import av 
olagligt avverkat timmer.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka användningen av Copernicus 
Redd+-satellitsystemet för att stödja den globala övervakningen av skogsrisker och 
avskogning tillsammans med utvecklingsländer och att stärka förebyggande åtgärder 
och beredskapsåtgärder för okontrollerade skogsbränder genom att samarbeta med 
utvecklingsländer om verktyg för tidig varning, katastrofresiliens, 
riskbegränsningsåtgärder, innovation, digitalisering och kunskapsöverföring. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att tillsammans med den 
privata sektorn och andra utvecklingsaktörer utvärdera nya lösningar för 
katastrofriskfinansiering och försäkring mot katastrofer som påverkar skogarna.
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