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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 program för klimattåligt 
jordbruk, hållbar intensifiering och diversifiering samt agroekologi och skogsjordbruk, 
i syfte att stoppa spridningen av markanvändning på bekostnad av skogarna och 
samtidigt säkerställa en växande befolknings livsmedelsförsörjning och ekonomiska 
möjligheter.

2. Europaparlamentet understryker att EU:s samarbetsåtgärder måste ta itu med 
korruption, svagt styre och svaga institutioner, brist på utbildad personal, strafflöshet 
och osäker besittningsrätt såsom allvarliga orsaker till olaglig avverkning, bedrägeri, 
skatteundandragande och människorättskränkningar.

3. Europaparlamentet påminner om att ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen, 
småbrukare och kvinnor innehar oumbärlig kunskap om skogar som de är starkt 
beroende av. Parlamentet uppmanar EU att se till att dessa aktörer deltar i utformningen 
och genomförandet av sådana EU-utvecklingsprogram som påverkar dem. Utöver detta 
uppmanar parlamentet EU att öka insynen i frivilliga partnerskapsavtal.

4. 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 
samt regionala system för kombinerad finansiering ska utnyttjas helt och fullt för att 
fungera som hävstång för privat finansiering.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att diskutera avskogningsfrågor i bilaterala 
dialoger med partnerländer för att uppmuntra dem att ta med skogarna i sina nationellt 
fastställda bidrag inom ramen för Parisavtalet, delta i arbetet med internationellt 
bindande skogsskyddssystem och samordna internationella initiativ.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att öka hållbarheten och 
insynen i leveranskedjan. Parlamentet efterlyser antagande av regleringsåtgärder 
samtidigt som man säkerställer lika villkor för att undvika inkomstförluster i 
utvecklingsländerna och illojal konkurrens.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att politiken på alla områden stämmer 
överens med unionens åtaganden att skydda och återställa skogarna. Parlamentet 
påminner om att hållbarhetskapitlen i handelsavtal måste innehålla bestämmelser om 
skogsspecifikt och ansvarsfullt företagande samt mekanismer för att övervaka det 
konkreta genomförandet av dessa bestämmelser.


