
AD\1210187SV.docx PE652.315v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för utveckling

2020/2006(INL)

20.7.2020

YTTRANDE
från utskottet för utveckling

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa 
och vända den globala avskogning som drivs av EU
(2020/2006(INL))

Föredragande av yttrande: Michèle Rivasi

(Initiativ – artikel 47 i arbetsordningen)



PE652.315v03-00 2/9 AD\1210187SV.docx

SV

PA_INL



AD\1210187SV.docx 3/9 PE652.315v03-00

SV

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 betonar att skogsbrukspolitiken först och främst är en nationell 
behörighet men erkänner att mycket av unionspolitiken inverkar på skogarna. Parlamentet 
uppmanar unionen att utan dröjsmål anta en lagstiftningsakt med obligatoriska krav för 
företag på tillbörlig aktsamhet i hela leveranskedjan, för att säkerställa att sådana råvaror 
som medför en risk för skogen som släpps ut på unionsmarknaden är hållbara, inte har 
bidragit till avskogning, inte förstör skogar eller ekosystem med hög biologisk mångfald 
och är förenliga med skyldigheter på området för mänskliga rättigheter och med 
internationella arbets- och miljönormer och andra internationella skyldigheter, inbegripet 
rättigheter för ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen samt OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt företagande. Parlamentet betonar att sådan 
lagstiftning bör präglas av ett övergripande tillvägagångssätt för olika typer av råvaror, 
tillämpas på alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan, däribland ekonomiska aktörer, 
både uppströms och nedströms, ge tillgång till rättslig prövning för offer, och åtföljas av 
en robust mekanism för rapportering, offentliggörande och efterlevnad med effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder vid bristande efterlevnad samt bygga på de 
lärdomar som dragits av befintlig lagstiftning om till exempel konfliktmineraler, 
timmerförordningen och oreglerat och orapporterat fiske, som alla inbegriper 
obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en sådan rättslig ram på 
internationell nivå. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av 
sektorsövergripande samordning och av att utforma partnerskap, i nära samarbete med 
producent- och konsumentländer, för att motverka avskogning och skogsförstörelse på 
ett övergripande sätt, särskilt inom viktiga internationella forum, vilket till exempel 
innebär främjande av en gemensam förståelse för hållbara leveranskedjor utan 
avskogning och transparenta värdekedjor på grundval av en robust metod som är 
gemensam för partnerländerna. 

3. Europaparlamentet betonar också att den nya rättsliga ramen inte får leda till illojal 
konkurrens eller en alltför stor administrativ börda för små och medelstora företag, och 
efterlyser stöd till utvecklingsländerna när det gäller att anpassa sig till den föreslagna 
nya ramen, särskilt när det gäller diversifieringen av inkomsterna. Parlamentet betonar 
vikten av att anta kompletterande åtgärder för att kompensera för eventuella 
inkomstförluster för små och medelstora företag och för att hjälpa utvecklingsländerna 
att anpassa sig till den nya rättsliga ramen.

4 Europaparlamentet uppmanar med kraft unionen att visa ledarskap och vidta beslutsamma 
åtgärder med tanke på att den globala avskogningen har fortsatt att förvärras under de 
senaste åren, trots många internationella initiativ. Parlamentet betonar att en ökad andel 
avskogningsfria initiativ från den privata sektorn skapar möjligheter till politiska 
synergieffekter. Parlamentet insisterar dock på att införandet av märknings- och 
certifieringssystem för avskogningsfria produkter inte räcker, särskilt i samband med 
klimatkrisen och krisen med avseende på den biologiska mångfalden, och att ytterligare 
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vägledning behövs för utformningen, genomförandet och övervakningen av sådana 
försörjningskedjeinitiativ, för att minska avskogningen till följd av privata initiativ.

5. Europaparlamentet uppmanar den privata sektorn att utan dröjsmål uppfylla sina 
åtaganden om noll avskogning, samtidigt som den garanterar full insyn i efterlevnaden 
av dessa åtaganden. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att skärpa kraven 
på frivilliga certifieringar av sociala och miljömässiga kriterier, särskilt genom att 
främja små producenters tillgång till certifiering, underlätta användningen av oberoende 
revision, stärka överklagandeförfaranden och göra dem mer transparenta samt stärka 
tvistlösningsmekanismer, införa kriterier för ett högt bevarandevärde och stora kollager, 
säkerställa omställningen av ekosystem och att det inte sker plantering på torvmarker 
och säkerställa att hävdvunna markbesittningsrättigheter respekteras, och uppmanar 
kommissionen att ha ett nära samarbete med den privata sektorn för utbyte av bästa 
praxis samt för harmonisering av data. 

6. Europaparlamentet uppmanar mer allmänt kommissionen att stärka standarder och 
certifieringssystem som bidrar till att identifiera och främja avskogningsfria råvaror 
i tredjeländer. Parlamentet insisterar på att det är viktigt att stärka samarbetet med 
producentländer genom tekniskt bistånd och utbyte av information och god praxis, samt 
fastställa gemensamma insatser som ger underlag för den politiska utvecklingen med 
utgångspunkt i en väl utvecklad förståelse av konsekvenserna av avskogning och 
skogsförstörelse, transparenta leveranskedjor och effektiva övervakningsmekanismer.

7. Europaparlamentet uppmanar skogssektorn att spela en kraftfull roll inom det kommande 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
(NDICI) och förespråkar att hela potentialen för den yttre investeringsplanen samt 
regionala system för kombinerad finansiering ska utnyttjas till att mobilisera privat 
finansiering till hållbar skogsförvaltning. Parlamentet efterlyser en skärpning av de 
standarder och certifieringssystem som redan finns i stället för att införa nya, och betonar 
att dessa standarder och certifieringssystem ska vara förenliga med WTO:s regler.

8. Europaparlamentet uppmanar unionen att stärka sina standarder gällande obligatoriskt 
utlämnande av information av företag i samband med produktion eller bearbetning av 
råvaror som medför en risk för skogen och efterlyser ett genomförande av strategin för 
biologisk mångfald. Parlamentet erkänner skogsindustrins positiva bidrag till ekonomin, 
samhället och miljön och efterlyser ytterligare investeringar i forskning, innovation och 
teknisk utveckling.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att ytterligare integrera 
avskogningsbestämmelser i EU:s miljömärkning, gröna offentliga upphandlingar och 
andra initiativ inom ramen för den cirkulära ekonomin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram initiativ i detta avseende.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt ta initiativ till att förbjuda 
offentliga inköp av importerade produkter som leder till avskogning inom ramen för det 
plurilaterala WTO-avtalet om offentlig upphandling och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24 om offentlig upphandling1.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
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11. Europaparlamentet noterar att en ökad tillgång till tulluppgifter om import till unionen 
skulle öka transparensen och ansvarigheten i den globala värdekedjan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att upprätta ett tullpartnerskap inom EU, samtidigt som man 
utvidgar kraven på tulluppgifter, genom att framför allt inbegripa exportören och 
tillverkaren som obligatoriska uppgifter i dessa, för att därigenom öka transparensen 
och spårbarheten i de globala värdekedjorna.

12. Europaparlamentet påminner om att den ökande efterfrågan i unionen på trä som material, 
som energi och för bioekonomin ökar risken för avskogning kopplad till import, samt för 
markrofferi, tvångsförflyttningar och kränkningar av ursprungsbefolkningarnas 
rättigheter. Parlamentet begär att man sätter stopp för olaglig avverkning och säkerställer 
spårbarheten för timmer och trävaror genom hela leveranskedjan.

13. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att säkerställa ett verkligt erkännande 
av och respekt för hävdvunna markbesittningsrättigheter för skogsberoende samhällen 
och ursprungsbefolkningar som en fråga av social rättvisa i enlighet med FAO:s 
fakultativa riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markområden, fiskevatten och skogar 
(VGGT), FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter och ILO:s konvention nr 169. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ställa sig bakom spridning, användning och 
genomförande av VGGT på global, regional och nationell nivå, även genom den yttre 
investeringsplanen.

14. Europaparlamentet konstaterar att mogna skogar bör ges den uppmärksamhet de 
förtjänar, eftersom de bidrar till kunskap och hälsa som inte ska nekas framtida 
generationer. Parlamentet uttrycker sin oro över att biologisk mångfald i flera delar av 
världen har gått förlorad på grund av klimatförändringarna, särskilt i utvecklingsländer, 
och påminner om att förhindrande av förlusten av biologisk mångfald även bör vara 
en prioriterad fråga för unionen.

15. Europaparlamentet betonar att unionens politik för bioenergi bör följa strikta sociala och 
miljörelaterade kriterier.

16. Europaparlamentet beklagar att politiska åtgärder som syftar till att skydda den 
biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringarna inte automatiskt stöder 
varandra. Parlamentet oroar sig framför allt för de miljömässiga konsekvenserna av den 
ökande importen av biomassa, som kan medföra ohållbar praxis, som ökar avskogning 
utanför EU om den inte övervakas korrekt. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas i synnerhet att fullt ut beakta den inverkan som en ökad användning av 
biobränslen och biomassa kan ha på avskogning. 

17. Europaparlamentet efterlyser mer allmänt en heltäckande konsekvensbedömning av de 
miljömässiga effekterna av ökade importer av biomassa, och begär en översyn av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG2, för att göra det förenligt med 
unionens internationella åtaganden enligt Agenda 2030, Parisavtalet och konventionen 
om biologisk mångfald, som bland annat innehåller ett antagande av kriterier för social 

upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
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hållbarhet med hänsyn till riskerna för markrofferi i enlighet med internationella 
markbesittningsrättigheter, framför allt ILO:s konvention nr 169 och FAO:s fakultativa 
riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markområden, fiskevatten och skogar samt 
principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem.

18. Europaparlamentet uppmanar unionen att respektera principen om en konsekvent politik 
för utveckling i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget och säkerställa enhetlighet 
mellan dess politikområden inom utveckling, utrikespolitik, handel, jordbruk, energi, 
forskning och innovation, klimat och biologisk mångfald. Parlamentet uppmanar 
unionen att särskilt öka sina investeringar i program för ett mer klimattåligt, hållbart och 
extensivt jordbruk, hållbar diversifiering samt agroekologi och skogsjordbruk, och 
därmed vända trenden att skogar skövlas för att göra mer mark tillgänglig, i enlighet 
med målen i den europeiska gröna given.

19. Europaparlamentet uppmanar unionen att stödja partnerländerna i att utveckla hållbar 
skogsförvaltning och hållbara strategier utifrån vetenskapliga belägg, vilket är 
avgörande för att minska avskogningen och skogsförstörelsen. Parlamentet betonar 
därför vikten av proforestation som en effektiv lösning när det gäller att hantera den 
dubbla globala krisen med klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, 
samtidigt som nybeskogning och återbeskogning även bör bidra till att återställa 
skadade ekosystem, återställa marken för att undgå erosion och förlust av 
näringsämnen, samt öka skogsarealen för att uppnå klimatneutralitet, i enlighet med 
delmålen i mål 15 för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar unionen att ge stöd till 
tredjeländer för att de ska kunna gå över till icke träbaserade förnybara energikällor, och 
därigenom minska trycket på skogarna till följd av att trä används som bränsle.

20. Europaparlamentet framhåller att unionens åtgärder också bör inriktas på att minimera 
effekterna av laglig skogsavverkning som är tillåten i samband med alternativ 
markanvändning, särskilt för boskapsuppfödning, gruvdrift och borrningsverksamhet, 
som utgör de största drivkrafterna bakom avskogning och förstörelse av ekosystem och 
livsmiljöer, vid sidan av intensivt jordbruk.

21. Europaparlamentet påpekar att omkring 80 % av den globala avskogningen orsakas av 
den ökande andelen mark som används till jordbruk och förvärras av laglig och olaglig 
skogsavverkning för bränsle och export. Parlamentet betonar att unionens 
jordbruksmodell är beroende av import av stora mängder proteinfoder, vars odling ofta 
utgör en av drivkrafterna bakom avskogning och förstörelsen av regnskogar.

22. Europaparlamentet begär att hållbarhetskriterier för foderimport införs för att 
uppmuntra tredjeländer att odla proteingrödor på ett hållbart sätt som inte är skadligt för 
miljön eller samhället och som inte leder till omfattande avskogning. Parlamentet 
uppmanar unionen att som en sista utväg gradvis stoppa importen av soja från 
tredjeländer som inte vill anta sådana hållbarhetskriterier. 

23. Europaparlamentet upprepar att unionens handelspolitik bör vara förenlig med och bidra 
till dess internationella miljöåtaganden. Parlamentet betonar i detta avseende att 
Parisavtalet bör vara en viktig del av unionens handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
följaktligen kommissionen att införa ambitiösa bestämmelser om skog och biologisk 
mångfald i alla unionens handels- och investeringsavtal, däribland robusta, konsekventa 



AD\1210187SV.docx 7/9 PE652.315v03-00

SV

och genomförbara hållbarhetskapitel, som bland annat integrerar riktmärken för 
hållbarhet för jordbruksråvaror, bestämmelser som garanterar att man inhämtar fritt 
informerat samtycke på förhand från ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, och 
säkerställer ett erkännande av skogsberoende samhällens och ursprungsbefolkningars 
markbesittningsrätt. Parlamentet framhåller att dessa bestämmelser bör vara bindande 
och verkställbara genom en effektiv mekanism för övervakning med tillgång till 
tvistlösning, särskilt genom en tillgänglig mekanism för klagomål och 
utvärderingssystem för att säkerställa ansvarighet och insyn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant bedöma handelsavtalens effekter på avskogning 
i bedömningarna av konsekvenserna för hållbar utveckling och andra relevanta 
bedömningar, bland annat situationen för skogar, naturliga ekosystem och mänskliga 
rättigheter, baserat på tillförlitliga uppgifter och utvärderingsmetoder.

24. Europaparlamentet efterlyser ett stärkt samarbete mellan EU och AVS-länderna för att 
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 och 
inrättandet av övervakningssystem. Parlamentet uppmanar unionen att säkerställa att 
avskogning ingår i politiska dialoger på nationell nivå och hjälper partnerländer att 
utveckla och införa nationella ramar för skogar och hållbara leveranskedjor, samtidigt 
som man stöder ett effektivt genomförande av partnerländernas nationellt fastställda 
bidrag i enlighet med Parisavtalet.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka samarbetet med producent- och 
konsumentländer samt med företag och civilsamhället genom att utveckla vägledning, 
bland annat en bedömning som bygger på särskilda kriterier, för att visa prov på 
trovärdigheten och tillförlitligheten av olika standarder och system som syftar till att 
identifiera och främja avskogningsfria råvaror.

26. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna, avskogning, förstörelse av 
livsmiljöer och förlorad biologisk mångfald avsevärt förvärrar risken för överföring av 
zoonotiska sjukdomar från djur till människor, som exempelvis covid-19.

27. Europaparlamentet anser att en ökad medvetenhet hos konsumenterna om 
konsumtionsavtryck uppmuntrar till ett förändrat beteende och val av hållbara och 
avskogningsfria produkter.
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