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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att globalt bevarande av skogarna och förebyggande av 
skogsförstörelse är några av de största hållbarhetsutmaningarna under vår tid, och utan 
dem kan målen i 2030 års agenda för hållbar utveckling, Parisavtalet och den gröna 
given inte uppnås. Parlamentet betonar att hållbart utnyttjande av skogar och ekosystem 
i många delar av världen inte kan säkerställas genom den nuvarande politiken. 
Parlamentet betonar i detta avseende att handels- och investeringspolitiken behöver ses 
över för att denna internationella utmaning ska kunna bemötas mer effektivt och genom 
att lika villkor säkerställs globalt medan hänsyn tas till sambandet mellan handelsavtal 
och global biologisk mångfald samt skogsekosystem. Parlamentet anser att EU måste se 
till att unionen endast främjar globala leveranskedjor och finansiella flöden som är 
hållbara och avskogningsfria och som inte leder till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet konstaterar med oro att forskningen efter det tragiska utbrottet av 
covid-19-pandemin fortsätter att bekräfta ett oroväckande samband mellan zoonotiska 
sjukdomar och avskogning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

3. Europaparlamentet välkomnar de goda resultat som samarbetet med tredjeländer inom 
ramen för EU:s handlingsplan Flegt och frivilliga partnerskapsavtal har visat när det 
gäller att ta itu med problemet med olaglig avverkning på utbudssidan, och betonar att 
detta arbete bör intensifieras, särskilt genom övervakning, granskning och kontroll, och 
även genom att erbjuda kapacitetsuppbyggnad. Parlamentet betonar att de frivilliga 
partnerskapsavtalen utgör en mycket effektiv ram för att inrätta goda partnerskap med 
dessa länder, och att nya frivilliga partnerskapsavtal med ytterligare partner bör främjas. 
Parlamentet uppmanar EU att öka anslagen till Flegt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett fullständigt 
genomförande av EU:s Flegt-arbetsplan 2018–2022. 

5. Europaparlamentet välkomnar EU:s meddelande av den 23 juli 2019 om att intensifiera 
EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar. Parlamentet understryker 
betydelsen av åtgärder som säkerställer att efterfrågan ligger i linje med de fastställda 
målen, eftersom EU är en betydande importör av råvaror som utgör en risk för skogar 
och ekosystem och att unionen har ett ansvar för att minska eventuella negativa effekter 
av denna import. 

6. Europaparlamentet bekräftar att EU:s timmerförordning är viktig för att förhindra att 
olagligt avverkat timmer kommer in på EU:s marknader. Parlamentet välkomnar 
kommissionens kommande kontroll av ändamålsenligheten i förordningen Flegt och 
EU:s timmerförordning såsom ett tillfälle att skärpa kontrollen av deras efterlevnad och 
ytterligare förbättra genomförandet av dem samt utvidga dem till att även omfatta 
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exempelvis trycksaker, trävaror och konflikttimmer samt till att stärka civilsamhällets 
roll. 

7. Europaparlamentet upprepar sitt krav på noggrannare kontroller av importerat timmer 
och importerade trävaror vid EU:s gränser, så att det kan säkerställas att de importerade 
produkterna verkligen uppfyller kriterierna för införsel till EU. Parlamentet efterlyser 
ett snabbt och effektivt genomförande av unionens tullkodex och förstärkning av de 
nationella tullmyndigheternas kapacitet att säkerställa bättre harmonisering och bättre 
genomförande av unionens tullkodex. Parlamentet betonar att kommissionen måste 
säkerställa att tullkontroller i hela EU följer samma standarder med hjälp av en direkt, 
enhetlig tullkontrollmekanism som samordnas med medlemsstaterna, och i fullständig 
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen. 

8. Europaparlamentet noterar att jordbrukets expansion står bakom uppskattningsvis 
80 procent av den globala avskogningen och har sin bakgrund i efterfrågan på råvaror 
som utgör en risk för skogar och ekosystem, såsom palmolja, soja, kött, läder, kakao, 
kaffe, gummi och majs. Parlamentet konstaterar att det, med undantag av de produkter 
som omfattas av EU:s timmerförordning, för närvarande inte finns någon gällande 
EU-lagstiftning som ålägger sådana ekonomiska aktörer som tar in råvaror som utgör 
en risk för skogar och ekosystem på EU-marknaden att följa förfaranden för tillbörlig 
aktsamhet för att minska risken för avskogning. Parlamentet anser att handelsbaserade 
partnerskapsavtal med viktiga producentländer av råvaror som utgör en risk för skogar 
och ekosystem skulle kunna vara användbara för att ta itu med drivkrafterna bakom 
avskogningen på utbudssidan, och noterar att Flegt-modellen med frivilliga 
partnerskapsavtal är ett alternativ. 

9. Europaparlamentet anser att handel och internationellt samarbete är viktiga verktyg för 
att befästa högre hållbarhetsstandarder, särskilt inom sektorer med anknytning till 
skogen och de värdekedjor som härrör från dem. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att stärka samarbetet med tredjeländer genom tekniskt bistånd, 
utbyte av information och god praxis när det gäller bevarande och skydd samt hållbart 
utnyttjande av skogar, med särskild inriktning på sambandet mellan organiserad 
brottslighet och varor som är förknippade med avskogning, liksom att främja och 
underlätta vetenskapligt och akademiskt samarbete med tredjeländer samt 
forskningsprogram för att främja kunskap och innovation om biologisk mångfald, 
”gröna företag” och den cirkulära ekonomin. Parlamentet betonar att man måste beakta 
effekterna av åtgärderna på sysselsättningen och tillväxten i de minst utvecklade länder 
som är beroende av produktionen av råvaror som utgör en risk för skogar och 
ekosystem. Parlamentet uppmanar EU att stödja och samarbeta med regeringar och det 
civila samhället i tredjeländer i deras insatser för att motverka avskogning, särskilt 
genom det allmänna preferenssystemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera huruvida ett nytt specifikt instrument för handelsrelaterat bistånd bör tas fram 
för att underlätta handel i samband med minskning av risker i samband med produktion 
av råvaror som utgör en risk för skogar och ekosystem.

10. Europaparlamentet rekommenderar att alla nya och uppdaterade handels- och 
investeringsavtal ska innehålla mer ambitiösa klimat- och miljöbestämmelser om 
bevarande och hållbar förvaltning av skogar, och stärka genomförandet av dessa 
bestämmelser, så att villkoren för skogar och ekosystem förbättras, inbegripet skyddet 
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av ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens rättigheter, samt bestämmelser om 
bekämpning av korruption med anknytning till olaglig avverkning, och en skyldighet att 
se till att multilaterala miljöavtal, såsom Parisavtalet och konventionen om biologisk 
mångfald, genomförs på ett effektivt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utreda olika verktyg för att övervaka importvarors koldioxidavtryck. 

11. Europaparlamentet konstaterar att det – trots företagens genuina försök att reglera sig 
själva genom frivilliga krav på tillbörlig aktsamhet – är uppenbart att dessa fortfarande 
är otillräckliga, eftersom komplicerade, dynamiska och icke-transparenta globala 
värdekedjor ofta är förknippade med avskogning. Därför rekommenderar parlamentet 
att det tas fram en effektivare och mer dristig, bindande EU-regleringsram för att ta itu 
med efterfrågan i hela unionen. 

12. Europaparlamentet anser att ett lagförslag som inför en skyldighet för aktörer som på 
den inre marknaden släpper ut råvaror och produkter som utgör en risk för skogar och 
ekosystem att visa tillbörlig aktsamhet, måste säkerställa att dessa råvaror och produkter 
inte leder till avskogning, skogsförstörelse och omvandling eller försämring av naturliga 
ekosystem eller därtill relaterade människorättskränkningar. Parlamentet anser att 
en liknande skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet också bör gälla finanssektorn, och 
skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet bör gälla utmed hela leveranskedjan och 
omfatta OECD:s riktlinjer om socialt ansvar och mänskliga rättigheter inom handeln. 
Parlamentet betonar att man för att effektivisera ett sådant regelverk även bör säkerställa 
adekvat tillgång till rättslig prövning, rättsmedel och ett effektivt skydd för visselblåsare 
i länder som exporterar naturresurser.

13. Europaparlamentet anser att framtida förslag om råvaror som utgör en risk för skogar 
bör bygga på lärdomar från handlingsplanen Flegt, EU:s timmerförordning, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/8211 
(konfliktmineralförordningen), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU2 
(direktivet om icke-finansiell rapportering), lagstiftning om olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske (IUU) och andra EU-initiativ för att reglera leveranskedjor. Parlamentet 
uppmanar EU att uppmuntra frivillig certifiering av hållbart skogsbruk, som kan 
kontrollera hållbarheten och vara förenlig med eventuella system för tillbörlig 
aktsamhet. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de åtgärder som ska antas 
inbegriper en omfattande och mångsidig strategi mot avskogning, med tanke på dess 
många olika dimensioner och dess anknytning till såväl etablering av hållbara företag 
som kampen mot brottsliga ekonomier. Parlamentet uppmanar i detta syfte att det ska 
föras en dialog med tredjeländer för att i varje enskilt fall analysera huvudorsakerna till 
förluster av skogsarealer och relevansen hos de åtgärder som ska genomföras. 

15. Europaparlamentet betonar vikten av att genomföra en konsekvensbedömning och ta 
hänsyn till dess resultat för att utforma regler som inte hindrar utan snarare ökar 
konkurrenskraften och som är funktionella och tillämpliga på alla marknadsaktörer, 
inbegripet små och medelstora företag. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa att 
en sådan ram är förenlig med WTO:s bestämmelser, dvs. att den är proportionerlig, 

1 EUT L 130 19.5.2017, s. 1. 
2 EUT L 330 15.11.2014, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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icke-diskriminerande och att den inte innebär godtycklig eller oberättigad 
diskriminering eller en förtäckt begränsning av den internationella handeln. Parlamentet 
rekommenderar att små och medelstora företag ska ges tillräckligt med stöd och 
övergångsperioder för att de ska kunna anpassa sin verksamhet till de nya reglerna. 

16. Europaparlamentet understryker att drivkrafterna bakom avskogningen går utanför 
själva skogssektorn och hänger samman med en mängd olika frågor, såsom 
besittningsrättsliga förhållanden, skydd av ursprungsbefolkningars rättigheter, 
jordbrukspolitik, klimatförändringar, demokrati, mänskliga rättigheter och politisk 
frihet. Parlamentet påminner om att kvinnor från ursprungsbefolkningar och kvinnliga 
jordbrukare spelar en central roll för skyddet av skogens ekosystem. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra mer för att på ett helhetsbetonat sätt ta itu med 
avskogningen med hjälp av en enhetlig politisk ram, och att samtidigt säkerställa 
bevarandet av ekosystem. Parlamentet anser att jämställdhet i skogsbruksutbildning är 
av grundläggande betydelse för ett hållbart skogsbruk, vilket bör synas 
i EU:s handlingsplan.

17. Europaparlamentet påminner om att FN:s vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter måste följas. Parlamentet stöder de pågående förhandlingarna om 
att inrätta ett bindande FN-instrument för transnationella och andra företag, med respekt 
för mänskliga rättigheter, och betonar att det är viktigt att EU medverkar proaktivt 
i processen.

18. Europaparlamentet betonar att bestämmelser om offentlig upphandling i frihandelsavtal 
alltid bör beakta sociala och miljömässiga kriterier och kriterier för ansvarsfullt 
företagande i samband med tilldelningen av kontrakt. 

19. Europaparlamentet insisterar på att obligatoriska krav på unionsnivå bör kompletteras 
genom utökat och stärkt globalt samarbete, stärkt global miljöstyrning och globalt 
miljösamarbete med tredjeländer med hjälp av tekniskt bistånd, utbyte av information 
om och beprövade metoder för skydd, bevarande och hållbart utnyttjande av skog, med 
särskilt erkännande av hållbarhetsinitiativ som genomförs av den privata sektorn. Enligt 
parlamentet bör detta ske genom ökade insatser i viktiga internationella forum, 
däribland Världshandelsorganisationen (WTO) och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD), i syfte att stoppa avskogning och skogsförstörelse 
samt att återställa skogar och undvika den omvända effekten av att oönskade 
avskogningsmarkerade leveranskedjor avleds till andra regioner i världen.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom handel 
och internationellt samarbete uppmuntra de investeringar som krävs för att befästa 
högre hållbarhetsstandarder i skogssektorerna och deras värdekedjor, och att främja den 
cirkulära bioekonomin, grön turism, förnybar energi, smart jordbruk och andra relevanta 
områden, även i tredjeländer. 

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

Frivilliga partnerskapsavtal

1. Europaparlamentet anser att förslaget bör garantera rättssäkerhet för alla berörda 
intressenter avseende eventuella nya EU-omfattande åtgärder och ramar i samband med 
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den nuvarande tillämpningen av Flegt-partnerskapsavtal och Flegt-licenser, i syfte att 
säkra intresset för investeringar i avskogningsfri export till EU. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen att ingå handelsbaserade partnerskapsavtal med länder som är centrala 
producenter av jordbruksråvaror, i syfte att motverka utbudsstyrda drivkrafter för 
avskogning. 
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