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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att de frivilliga partnerskapsavtalen om 
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) finns 
till för att erbjuda en rättslig ram som ska säkerställa att allt timmer och alla trävaror 
som importeras till EU från de partnerländer som omfattas av dessa avtal har 
producerats på laglig väg. Parlamentet betonar att avtalen överlag är avsedda för att 
sporra till ett systemskifte inom skogsbranschen, så att skogarna sköts på ett hållbart 
sätt, olaglig avverkning fås bort och stöd ges till insatser i hela världen för att hejda 
avskogning och skogsförstörelse. Parlamentet understryker att de frivilliga 
partnerskapsavtalen erbjuder en viktig rättslig ram för både EU och dess partnerländer, 
vilken möjliggjorts tack vare det goda samarbetet med de berörda länderna och deras 
engagemang i frågan.

2. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts genom de frivilliga 
Flegt-partnerskapsavtalen och den ökade dialogen mellan regeringar, industrin och det 
civila samhället i flera länder till följd av processen med frivilliga partnerskapsavtal. 
Parlamentet konstaterar att sju länder till dags dato ratificerat frivilliga 
partnerskapsavtal med EU (Centralafrikanska republiken, Ghana, Indonesien, Kamerun, 
Liberia, Republiken Kongo och Vietnam) och att Indonesien är det första och hittills 
enda land bland dessa med både frivilligt partnerskapsavtal och Flegtlicensiering, som 
har varit i drift sedan 2016, vartill kommer att EU har slutfört förhandlingar och 
paraferat frivilliga partnerskapsavtal med Honduras och Guyana, samt att förhandlingar 
pågår med sex andra länder (Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Gabon, 
Laos, Thailand och Malaysia). Parlamentet betonar att de frivilliga partnerskapsavtalen 
utgör en mycket effektiv ram för inrättandet av goda partnerskap med dessa länder, och 
att man bör verka för nya frivilliga partnerskapsavtal med ytterligare partner. 
Parlamentet är övertygat om att EU bör fortsätta att samarbeta med länder som har 
tecknat ett frivilligt Flegt-partnerskapsavtal för att säkerställa att det förblir ett attraktivt 
alternativ till exportmarknader med mindre stränga miljönormer. Parlamentet bekräftar 
att Flegtförordningen och EU:s timmerförordning är viktiga för att inte olagligt avverkat 
timmer ska komma in på EU:s marknad. Parlamentet uppmanar EU att öka anslagen till 
Flegt. Parlamentet välkomnar kommissionens kommande kontroll av 
ändamålsenligheten i Flegtförordningen och EU:s timmerförordning och ser den som 
ett tillfälle att skärpa kontrollen av deras efterlevnad och utvidga deras 
tillämpningsområde.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare förbättra genomförandet och 
verkställandet av EU:s timmerförordning för att på bästa sätt bevara en hållbar handel 
med importerat och inhemskt producerat timmer och relaterade trävaror. Parlamentet 
upprepar sin begäran om att importerat timmer och importerade trävaror bör 
kontrolleras noggrannare vid EU:s gränser, för att det ska säkerställas att de importerade 
produkterna verkligen uppfyller kriterierna för införsel till EU. Parlamentet betonar att 
kommissionen måste säkerställa att tullkontroller i hela EU följer samma standarder, 
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med hjälp av en direkt, enhetlig tullkontrollmekanism som samordnas med 
medlemsstaterna, varvid subsidiaritetsprincipen fullständigt måste följas.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid skärpning av dagens politik 
säkerställa samstämdheten mellan de frivilliga Flegt-partnerskapsavtalen och all annan 
EU-politik, också utvecklings-, miljö-, jordbruks- och handelspolitiken. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i framtidens bilaterala eller multilaterala handelsrelaterade 
avtal förhandla fram normer för timmerimporten, för att de framgångar som uppnåtts 
med timmerproducerande länder via handlingsplanen för Flegt inte ska undergrävas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt kapacitetsstöd till länder med 
frivilliga Flegt-partnerskapsavtal för att påskynda genomförandet av de åtaganden som 
gjorts, inbegripet bekämpning av korruption och grönmålning, och förstärka goda 
styrelseformer och insynen. Parlamentet understryker att korruption kopplad till olaglig 
skogsavverkning bör tas upp i EU:s handelspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att säkerställa att det införs mer ambitiösa och fullt genomförda bestämmelser om hållbart 
skogsbruk och skydd av ekosystemen i frihandelsavtalens kapitel om handel och hållbar 
utveckling, inbegripet bestämmelser mot korruption med koppling till olaglig avverkning. 
Parlamentet ser positivt på att Parisavtalet kommer att vara en viktig del av framtidens 
avtal. Parlamentet uppmanar EU till förstärkt samarbete med organisationer som strävar 
efter att förebygga globala brott i skogsbrukssammanhang.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att stärka det internationella samarbetet genom att 
göra mer inom ramen för internationella forum, bland dem Världshandelsorganisationen 
(WTO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
Parlamentet uppmanar kommissionen att söka efter vägar till multi-, pluri- eller 
bilateralt samarbete, bland annat för att påskynda WTO-förhandlingarna om ett avtal 
om miljövaror, med handelspartner och andra importerande länder i kampen mot 
avskogningen och klimatförändringarna till följd av importen, samtidigt som man 
värnar om möjligheterna till laglig handel och stärker hållbar markförvaltning och 
hållbart jordbruk, liksom också markägorätt och goda styrelseformer i tredjeländer.

7. Europaparlamentet konstaterar med oro att forskningen fortsättningsvis bekräftar att det 
föreligger en oroväckande koppling mellan å ena sidan zoonotiska sjukdomar såsom 
covid-19, och å andra sidan avskogning, klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald. 

8. Europaparlamentet välkomnar EU:s meddelande av den 23 juli 2019 om att intensifiera 
EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar. Parlamentet erinrar om att 
hållbar och inkluderande skogsskötsel och skogsförvaltning är väsentligt för uppnåendet 
av de mål som fastställs i Agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet och den 
europeiska gröna given. Parlamentet understryker vikten av åtgärder där man 
säkerställer att efterfrågan ligger i linje med de fastställda målen, med tanke på att EU är 
en betydande importör av råvaror med koppling till avskogning, såsom soja, palmolja, 
eukalyptus, gummi, majs, nötkött, läder och kakao, vilka ofta driver på den globala 
avskogningen. Parlamentet framhåller att sådana råvaror som kakao erbjuder 
en möjlighet till framsteg med detta i ett tidigt skede, varvid man kan dra lärdomar av 
processen med frivilliga Flegt-partnerskapsavtal. Parlamentet anser att EU måste 
säkerställa att det endast främjar globala leveranskedjor och finansiella flöden som är 
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hållbara och avskogningsfria och som inte leder till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att grunda alla framtida förslag om 
råvaror som innebär risker för skogen på de lärdomar man fått av handlingsplanen för 
Flegt, timmerförordningen, konfliktmineralförordningen, direktivet om icke-finansiell 
rapportering, lagstiftningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och andra av 
EU:s initiativ för reglering av leveranskedjorna. Parlamentet noterar med intresse 
kommissionens tillkännagivande av framtida förslag om tillbörlig aktsamhet genom 
hela leveranskedjan för produkter som ska släppas ut på den inre marknaden. 
Parlamentet vill att det civila samhället ska få en starkare roll, eftersom det är en ytterst 
viktig källa till information om avskogning. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att vid utarbetandet av sådana förslag säkerställa att dessa råvaror och 
produkter inte leder till avskogning, skogsförstörelse, omvandling eller försämring av 
naturliga ekosystem eller därtill relaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
och att de gäller utmed hela leveranskedjan och omfattar OECD:s riktlinjer om socialt 
ansvar och mänskliga rättigheter inom handeln, är förenliga med WTO samt att 
förslagen efter en noggrann bedömning kan konstateras funktionella och tillämpliga på 
alla aktörer på marknaden, inbegripet små och medelstora företag.

9. Europaparlamentet understryker att drivkrafterna bakom avskogningen går längre än 
enbart till själva skogssektorn och sammanhänger med en mängd frågor såsom 
markägandet, skyddet av urfolks rättigheter, jordbrukspolitiken, klimatförändringarna, 
demokrati, mänskliga rättigheter och politisk frihet. Parlamentet påminner om att 
infödda kvinnor och kvinnliga jordbrukare spelar en central roll i skyddet av skogarnas 
ekosystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra mer för att åtgärda 
avskogningen på ett helhetsbetonat sätt med hjälp av en enhetlig ram för politiken, 
samtidigt som bevarandet av ekosystem säkerställs. Parlamentet anser att jämställdhet 
inom skogsbruksutbildningen är av grundläggande betydelse för ett hållbart skogsbruk, 
vilket bör komma fram i EU:s handlingsplan. Parlamentet erinrar om att 
FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter måste följas. 
Parlamentet stöder de pågående förhandlingarna om att skapa ett bindande 
FN-instrument för transnationella företag och andra företag i fråga om mänskliga 
rättigheter och betonar vikten av att EU proaktivt medverkar i den processen.

10. Europaparlamentet anser att processen för Flegtlicensiering kompletterar frivillig 
tredjepartscertifiering och att det är särskilt fördelaktigt för mindre verksamhetsutövare 
som ofta har svårt att erhålla certifiering genom system i den privata sektorn.

11. Europaparlamentet är övertygat om att en politik för grön upphandling kan bli ett viktigt 
sätt att uppmuntra handeln med lagligt och hållbart timmer. Parlamentet noterar dock att 
flertalet EU-medlemsstater har en obligatorisk upphandlingspolitik för enheter inom den 
centrala statsförvaltningen och en frivillig politik för de lokala myndigheterna som 
svarar för merparten av de offentliga utgifterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att förbättra sin statistik om vilka volymer trävaror de handlar upp, tillsammans med 
angivelse av hur mycket hållbart, lagligt eller Flegtlicensierat material som kan finnas 
med i deras upphandling.

12. Europaparlamentet erinrar om att konflikttimmer redan är ett åtgärdsområde 
i handlingsplanen för Flegt, men att denna fråga inte åtgärdats i tillräcklig utsträckning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att infria sin utfästelse om att utvidga 
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EU:s timmerförordnings bestämmelse om skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet, så att 
den i samband med den kommande översynen också kommer att omfatta 
konflikttimmer.

13. Europaparlamentet betonar att det i alla nya handelsavtal, också handelsavtalet med 
Mercosur och andra, ingår tydliga åtaganden mot avskogning.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja använda 
antidumpningsförordningens nya bestämmelser om miljö- och klimatpolitik.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att knyta starkare band mellan handels- och 
utvecklingspolitiken, bland annat genom att bättre genomföra reglerna för det allmänna 
preferenssystemet plus (GSP+) i partnerländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att tillsammans med mottagarna av GSP plus-förmåner arbeta med handlingsplaner för 
skogsskötsel för att säkerställa att deras miljöåtaganden förverkligas.
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