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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 kommissionen att 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 och är förenliga med 
skyldigheter på området för mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att sådan 
lagstiftning bör präglas av ett övergripande tillvägagångssätt för olika typer av råvaror, 
tillämpas på alla ekonomiska aktörer, däribland ekonomiska aktörer, och åtföljas av 
en robust efterlevnadsmekanism med effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder vid bristande efterlevnad.

2. Europaparlamentet uppmanar unionen att inom ramen för översynen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU1 stärka sina standarder gällande 
obligatoriskt utlämnande av information av företag i samband med produktion eller 
bearbetning av råvaror som medför en risk för skogen.

3. 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 urbefolkningarnas 
rättigheter. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att säkerställa ett verkligt 
erkännande av och respekt för hävdvunna markbesittningsrättigheter för skogsberoende 
samhällen och ursprungsbefolkningar.

4. Europaparlamentet beklagar att politiska åtgärder som syftar till att skydda den 
biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringarna inte automatiskt stöder 
varandra. Parlamentet är särskilt oroat över de miljömässiga konsekvenserna av den 
ökande importen av biomassa, och den avskogning som detta orsakar utomlands. 

5. Europaparlamentet uppmanar unionen att respektera principen om en konsekvent politik 
för utveckling och säkerställa enhetlighet mellan dess politikområden inom utveckling, 
handel, jordbruk, energi och klimat. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa ambitiösa skogsspecifika 
bestämmelser i EU:s samtliga handels- och investeringsavtal. Parlamentet framhåller att 
dessa bestämmelser bör vara bindande och verkställbara genom en effektiv mekanism 
för övervakning och sanktioner.

1 Direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy.


