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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 den biologiska mångfalden minskar i hela världen i 
en takt som aldrig tidigare skådats i människans historia, och arter utrotas i allt högre 
takt, vilket påverkar människors hälsa världen över på många olika sätt, och att 
förlusten av biologisk mångfald enligt Världshälsoorganisationen är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen dels för den ohållbara handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt handeln med mineraler, biomassa, vilda djur och vissa 
jordbruksråvaror, dels för förlusten av biologisk mångfald till följd av 
klimatförändringar, global ändrad markanvändning, invasiva främmande arter, 
överexploatering av resurser och föroreningar. Parlamentet påminner om att av världens 
totala skapade ekonomiska värde är 44 biljoner US-dollar – över hälften av världens 
totala BNP – i måttlig eller hög grad beroende av naturen och dess tjänster, och 
äventyras därmed av naturförluster.

2. Europaparlamentet understryker att Aichimålen för biologisk mångfald inte har 
genomförts enligt förväntan och att den globala biologiska mångfalden står inför en 
allvarlig kris som direkt hotar mänsklighetens intressen, däribland livsmedel, hälsa och 
säkerhet. Parlamentet noterar att man inom den globala ramen för biologisk mångfald 
efter 2020 ska komma överens om nya mål i konventionen om biologisk mångfald, 
bland annat för handelsfrågor som omfattar vilda djur och växter, under den 15:e 
partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP 15). Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förespråka större ambitioner även i fråga om bindande mål 
för skyddet av biologisk mångfald och för kvantifierbara indikatorer och effektiva 
övervakningsmekanismer. Parlamentet betonar att EU:s ambitionsnivå behöver 
överensstämma med ambitionsnivån i den globala ramen för biologisk mångfald inom 
konventionen om biologisk mångfald, särskilt när det gäller målen för skydd av land 
och hav, för att man ska kunna skapa lika villkor för alla på den internationella arenan.

3. Parlamentet understryker att handelns bidrag till den dramatiska förlusten av biologisk 
mångfald har hanterats på ett mycket otillfredsställande sätt av både strukturen i 
befintliga frihandelsavtal och de nuvarande WTO-reglerna. Parlamentet betonar att 
försiktighetsprincipen måste vara den vägledande principen för skyddet av biologisk 
mångfald. Parlamentet varnar för risken att vissa produktiva sektorer flyttar till länder 
där lagstiftningen om biologisk mångfald är mer flexibel än i EU, och uppmanar därför 
kommissionen att ta ledningen i internationella forum och främja skyddet av biologisk 
mångfald. Parlamentet välkomnar det faktum att den nya handelsstrategin ”kräver en 
närmare politisk integration mellan handelspolitik och intern EU-politik”, och noterar 
att ”bevarandet av den biologiska mångfalden är en global utmaning som kräver globala 
insatser”. Parlamentet förväntar sig att kommissionen upprätthåller en hög 
ambitionsnivå, inte bara i ord utan även i handling. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utan dröjsmål överväga specifika och konkreta åtgärder för att 
säkerställa att EU:s handelsavtal inte orsakar eller hotar att orsaka förlust av biologisk 
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mångfald, och att i praktiken anpassa EU:s handelspolitik till dess strategi för biologisk 
mångfald. Parlamentet betonar att samstämmighet mellan olika EU-politikområden är 
avgörande i internationell handel, som berör alla aspekter av hållbarhet och utveckling, 
på både det sociala, miljömässiga – inklusive den biologiska mångfalden – och det 
ekonomiska området, vilket också säkerställer rättvis konkurrens med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora företag och jordbrukssektorn, och att den 
framtida strategin för öppet strategiskt oberoende bör återspegla detta. Parlamentet 
påminner om att handelsavtalen måste säkerställa att de involverade parterna, inbegripet 
EU och medlemsstaterna, aktivt deltar i främjandet av principer om hållbar utveckling. 

4. Europaparlamentet betonar att man i alla bedömningar av konsekvenserna för hållbar 
utveckling systematiskt måste lägga en dimension av biologisk mångfald till den 
ekonomiska och sociala dimensionen, och att bedömningarna måste följa en mer 
gedigen metod än tidigare, i enlighet med vad som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, samt konsekvent beakta frågor som rör biologisk mångfald. Parlamentet 
begär att kommissionen ska säkerställa adekvat finansiering för utförande av dessa 
analyser av den biologiska mångfalden. Parlamentet begär att dessa 
konsekvensbedömningar ska utföras som en del av sonderingsfasen för framtida 
frihandels- och investeringsavtal. Parlamentet begär att konsekvensbedömningarna 
regelbundet ska uppdateras i takt med att förhandlingarna framskrider, så att man så 
tidigt som möjligt kan identifiera, utvärdera och hantera eventuella risker för den 
biologiska mångfalden i den berörda regionen och i EU, och att de ska ligga till grund 
för utformningen av relevanta bilaterala åtaganden som utstakas i förhandlingarna. 
Parlamentet understryker särskilt vikten av adekvat finansiering av statliga organ, stöd 
till civilsamhällesorganisationer, definition och täckning av skyddsområden samt 
utnämnande av behöriga myndigheter. Parlamentet betonar att man systematiskt 
behöver genomföra regelbundna efterhandsutvärderingar och konsekvensbedömningar 
av hållbarheten för att säkerställa samstämmighet med EU:s internationella åtaganden 
om biologisk mångfald. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra lärdom av 
expertpanelen EU–Sydkorea och av exemplet i Vietnams färdplan för ratificering av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, och se till att kapitlen om 
handel och hållbar utveckling innehåller en färdplan med konkreta och verifierbara 
åtaganden som ligger till grund för framsteg i andra kapitel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppdatera befintliga kapitel i handels- och investeringsavtal genom 
att i rätt tid använda aktiva översynsklausuler för att säkerställa att befintliga 
frihandelsavtal anpassas till den europeiska gröna given så tidigt som möjligt, och att 
lägga fram resultaten och planerade justeringar för parlamentet. Parlamentet 
understryker i detta avseende att EU:s handels- och investeringsavtal möjliggör en 
formaliserad dialog med partner om alla aspekter av den europeiska gröna given, 
inbegripet biologisk mångfald, hållbar livsmedelspolitik, föroreningar och den cirkulära 
ekonomin, inom ramen för kapitlen om handel och hållbar utveckling.

5. Europaparlamentet välkomnar inledandet av en tidig översyn av handlingsplanen på 
15 punkter för kapitlen om handel och hållbar utveckling. Parlamentet noterar det icke-
officiella dokumentet från Nederländerna och Frankrike om handel, sociala ekonomiska 
effekter och hållbar utveckling, inklusive förslag om möjligheten att fasa in 
liberalisering av tullar på villkor att multilaterala miljöavtal genomförs effektivt. 
Parlamentet påminner i samband med översynen om sin uppmaning till kommissionen 
att utforska en sanktionsbaserad mekanism som en sista utväg i handelsavtal för att 
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säkerställa att de genomförs effektivt. Parlamentet påminner om att enligt punkt 161 i 
yttrande 2/15 från Europeiska unionens domstol kan ett åsidosättande av kapitlet om 
handel och hållbar utveckling ge den andra parten rätt att ”avbryta eller skjuta upp 
liberaliseringen av handeln enligt övriga bestämmelser i avtalet”.

6. Europaparlamentet välkomnar utnämningen av en person som är ansvarig för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna och inrättandet av den gemensamma 
kontaktpunkten, vars roll är att leda arbetet i hela kommissionen för att stärka 
genomförandet och efterlevnaden, med användning av en rad olika verktyg, och att ta 
itu med rapporterade handelshinder och åsidosättanden av åtaganden för hållbar handel. 
Parlamentet anser att det ligger i unionens intresse att vidta åtgärder när dessa åtaganden 
åsidosätts, och uppmanar kommissionen att agera när handelspartner inte fullgör sina 
bilaterala eller multilaterala åtaganden, inbegripet genom möjligheten att återinföra 
tullar. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra lärdom av den tvist mellan EU och 
Sydkorea som löstes av expertpanelen, som ansåg att det var anmärkningsvärt att 
kapitlet om handel och hållbar utveckling inte fastställde en specifik tidsgräns eller en 
särskild milstolpe för ratificeringsprocessen, och att parterna inte hade hänvisat till 
några specifika tidsgränser eller tydliga tidsplaner, vilket skulle ha kunnat bidra till att 
vägleda panelens analys1.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda de indikatorer som tas fram i 
sökandet efter möjliga risker för den biologiska mångfalden för att formulera mål på 
kort, medellång och lång sikt för skydd av biologisk mångfald. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lämna årliga uppdateringar till parlamentet om hur genomförandet av 
dessa mål fortskrider.

8. Europaparlamentet betonar att de rättsliga krav som EU:s producenter måste följa även 
bör tillämpas på och genomdrivas för importer till EU, och att tillträde till EU-
marknaden endast bör beviljas produkter som uppfyller dessa krav. Enligt parlamentet 
är detta en icke förhandlingsbar punkt i frihandelsförhandlingarna. Parlamentet anser att 
det är mycket viktigt att kommissionen främjar ett icke-produktrelaterat synsätt på 
process- och produktionsmetoder för att stödja åtgärder som syftar till att förhindra 
ytterligare förlust av biologisk mångfald, inom en ram som är säker, förutsebar, som 
inte diskriminerar mellan inhemska och importerade produkter, och som är förenlig med 
WTO:s regler. Parlamentet stöder kommissionen i dess vilja att i internationella 
diskussioner om handel och miljö öka medvetenheten om och främja en tolkning av 
relevanta WTO-bestämmelser som erkänner medlemmarnas rätt att reagera 
ändamålsenligt på globala miljöutmaningar, framför allt klimatförändringarna och 
skyddet av biologisk mångfald. Parlamentet anser dessutom att EU bör arbeta för att 
inkludera bindande skyddsnivåer för den biologiska mångfalden i det kommande arbetet 
med WTO-reformen, och därmed i våra frihandelsavtal, på grundval av vetenskapliga 
rön och utan protektionistiska syften.

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att överväga att inkludera sakkunskap 
om handel och miljö i tvister som uppstår till följd av konflikter mellan 
handelsåtaganden och miljöskyddsundantag. Parlamentet uppmanar med kraft 

1 Punkt 276, protokoll från expertpanelen, inrättad enligt artikel 13.15 i frihandelsavtalet mellan EU och 
Sydkorea, Rapport från expertpanelen.
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kommissionen att förespråka detta förslag i samband med sitt initiativ för klimat och 
handel i WTO. Parlamentet efterlyser en oberoende djupanalys av effekterna på den 
biologiska mångfalden av de resterande bestämmelserna om tvistlösning mellan 
investerare och stat och investeringsdomstolssystemet i handelsavtal, samt av 
energistadgefördraget, och begär en snabb omarbetning av energistadgefördraget och en 
ny bedömning av medlemskapet, inbegripet möjligheten att lämna 
energistadgefördraget om det inte är möjligt att modernisera det.

10. Europaparlamentet påminner om att OECD har beräknat att regeringar globalt spenderar 
omkring 500 miljarder US-dollar per år på stöd som kan vara skadligt för den 
biologiska mångfalden, det vill säga fem till sex gånger mer än de totala utgifterna för 
biologisk mångfald2. Parlamentet anser att EU:s handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att stödja klimatneutralitet senast 2050, och att EU snarast möjligt bör fasa ut 
subventioner av fossila bränslen och andra subventioner som är miljömässigt skadliga i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att enas om en färdplan med delmål med var och 
en av de handelspartner som EU har ingått ett handelsavtal med, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum. Parlamentet understryker att hållbarhet och 
koldioxidneutralitet kommer att förbli centrala mål för EU:s program och 
handelspolitik, inbegripet stöd till den gröna omställningen, särskilt för små och 
medelstora företag. 

11. Europaparlamentet begär att rådet i sitt utkast till mandat för framtida avtal och vid 
översynen av befintliga avtal gör konventionen om biologisk mångfald till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen, förutsatt att man enas om obligatoriska mekanismer för 
översyn av nationella mål. Parlamentet uppmanar rådet att också göra konventionen om 
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) 
tillsammans med Parisavtalet till väsentliga delar i frihandelsavtal, och att betona ett 
effektivt genomförande av dem. Parlamentet anser att EU i sina framtida transatlantiska 
förbindelser bör uppmana USA att ansluta sig till och genomföra konventionen om 
biologisk mångfald. Parlamentet belyser vikten av den kommande reformen av 
förordningen om det allmänna preferenssystemet för att åstadkomma ett effektivt 
genomförande av de multilaterala konventioner om klimat och miljö som omfattas av 
förordningen, inbegripet konventionen om biologisk mångfald.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva bevarande och en hållbar 
användning av biologisk mångfald på nationell, regional och lokala nivå genom 
sektorspolitik och sektorsövergripande politik, inbegripet handel, planer och program, 
för att fastställa en effektiv institutionell, lagstiftningsmässig och rättslig ram som 
införlivar en inkluderande ansats. Parlamentet understryker att öppenhet och 
förutsebarhet är av stor betydelse för europeiska företag, särskilt små och medelstora 
företag, och att det krävs ökad kommunikation och större kapacitetsuppbyggnad för att 
små och medelstora företag ska kunna dra fullständig fördel av handelsavtalen på ett 
hållbart sätt.

2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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 13. Europaparlamentet noterar å ena sidan att den mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IBPES) beräknar att den internationella lagliga 
handeln med vilda djur och växter har ökat med 500 procent i värde sedan 2005 och 
2 000 procent sedan 1980-talet, och å andra sidan att handelns lagliga och olagliga 
former ofta är djupt sammanflätade. Parlamentet konstaterar att mer än 38 700 arter, 
varav cirka 5 950 djurarter och 32 800 växtarter, skyddas av Cites mot överexploatering 
genom internationell handel. Parlamentet konstaterar att det nuvarande systemet för att 
förbjuda den olagliga handeln med utrotningshotade arter uppvisar stora brister i 
efterlevnaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att börja övervaka och analysera 
det nuvarande systemet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka 
möjligheten att upprätta en vit lista över utrotningshotade arter för att effektivt bekämpa 
olaglig handel, förbättra utbildningen av tullpersonal och andra tjänstemän, och stödja 
inrättandet av en mekanism för att förbjuda import till EU av arter som är nationellt 
skyddade utrotningshotade arter i sina ursprungsländer, som är i linje med det frivilliga 
partnerskapsavtalet om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), eller som liknar åtgärderna mot olagligt, orapporterat och oreglerat 
fiske. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvidga det gröna tullinitiativet i den 
kommande handlingsplanen för tullunionen, och uppmanar kommissionen att 
säkerställa ett bättre genomförande av de nuvarande tullbestämmelserna vid 
gränskontroller. Parlamentet efterlyser på längre sikt en reform av Cites som fokuserar 
på en vitlistningsmekanism, syftar till att få till stånd en papperslös funktion och ökar 
budgeten.

14. Europaparlamentet betonar att covid-19-pandemin har tydligt har visat hur viktig 
”One health”-principen är i beslutsfattande, och att djupgående förändringar krävs som 
inbegriper samarbete mellan olika discipliner och olika sektorer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att använda de regleringsdialoger som föreskrivs i frihandelsavtal för att 
främja EU:s stränga sanitära och fytosanitära standarder och djurskydd, i syfte att 
minimera riskerna för framtida epidemier och pandemier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, vid behov, överväga antagandet av ett moratorium för import av 
vilda djur eller andra arter från områden som rapporterats vara nya centrum för 
infektionssjukdomar, för att på ett adekvat sätt hantera säkerhetsproblem.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att lägga till ett 
protokoll om artskyttsbrott till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Parlamentet anser att utvärderingen och översynen av miljöbrottsdirektivet 
är en möjlighet att bättre hantera denna typ av brott, och att stärka direktivets 
verkställighet.

16. Europaparlamentet oroas över avskogningspolitik som är inriktad på Amazonas 
regnskogar, och utarmningen av deras oersättliga ekosystem och biologiska mångfald. 
Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att under våren 2021 lägga fram ett 
förslag till lagstiftning som förbjuder utsläppande på EU-marknaden av produkter vars 
produktionsprocesser är förknippade med avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet betonar att det behövs ett kompletterande arbete för att hantera utbudssidan 
genom att belysa exemplet från de frivilliga partnerskapsavtalen om Flegt som syftar till 
att bevara skog, som är den naturliga livsmiljön för många utrotningshotade arter, 
främja hållbar skogsförvaltning och ta itu med avskogning och skogsförstörelse i linje 
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med Agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet och Aichimålen i konventionen 
om biologisk mångfald. 

17. Europaparlamentet understryker att man måste säkerställa jordbrukets och 
landsbygdsmiljöns roll när det gäller att skydda den biologiska mångfalden och 
ekosystemet. Parlamentet noterar att EU:s inre marknad är världens största importör och 
exportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. Parlamentet är övertygat om att EU 
bör använda denna ställning för att fastställa en baslinje för standarder för hållbara 
livsmedelssystem som grundar sig på försiktighetsprincipen, miljöskydd och djurskydd. 
Parlamentet understryker att EU, förutom att genomföra principerna i den gröna given, 
måste främja en uppåtgående global standardkonvergens för att undvika att 
miljöavtrycket omlokaliseras och utkontrakteras till tredjeländer. Parlamentet 
konstaterar att ohållbart jordbruk är den främsta drivkraften bakom den globala 
förlusten av biologisk mångfald. Parlamentet anser att handelspolitiken bör uppmuntra 
utvecklingen av ekologiskt jordbruk i partnerländer enligt standarder som är likvärdiga 
standarderna för EU-producerade varor, i linje med EU:s mål för 2030, och att 
ekonomiskt stöd i första hand bör ges till produkter från hållbara leveranskedjor, såsom 
produkter som skyddas som geografiska beteckningar och ekologiska livsmedel, och 
syfta till att uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att beställa en detaljerad och oberoende undersökning av hur EU:s exportvaror och 
produktionsmetoderna för att framställa dem påverkar den biologiska mångfalden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbjuda export från EU 
av farliga ämnen som är förbjudna i EU, i linje med principen om att inte orsaka skada, 
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information 
lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och 
den europeiska gröna given.

18. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera att bestämmelser om fiske i 
handelsavtal är förenliga med skyddet av marin biologisk mångfald, och uppmanar med 
kraft handelspartner att på ett holistiskt sätt hantera alla antropogena skadliga 
konsekvenser för havsmiljön i syfte att skydda 30 procent av haven senast 2030. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samordna sina insatser 
för att nå en överenskommelse om marin biologisk mångfald utanför nationell 
jurisdiktion. Parlamentet påminner om att inrättandet av marina skyddsområden i 
områden utanför nationell jurisdiktion måste stödjas av socioekonomiska och 
ekologiska konsekvensbedömningar som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning.

19. Europaparlamentet konstaterar att handel med och investeringar i produkter och tjänster 
som bygger på biologisk mångfald kan ge incitament för att minska överexploateringen 
av biologisk mångfald, samtidigt som detta möjliggör skapandet av mer hållbara 
ekonomiska sektorer som bidrar till en inkluderande tillväxt och hållbara produktions-, 
handels- och konsumtionsmönster, även för utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten att inrätta en rättslig ram, i första hand inom 
WTO, som möjliggör ett förbud mot handel med vissa råvaror, produkter och tjänster 
som äventyrar den biologiska mångfalden. Parlamentet stöder det pågående arbetet i 
OECD för att stärka den del av riktlinjerna för ansvarsfullt företagande som avser 
biologisk mångfald, och uppmanar kommissionen att på ett adekvat sätt avspegla detta i 
EU:s kommande paket om tillbörlig aktsamhet. 
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20. Europaparlamentet understryker att förstörelsen av ekosystem innebär att det blir 
svårare att uppnå de flesta av 2030-målen för hållbar utveckling, särskilt målen om att 
avskaffa fattigdom, säkerställa tillgång till vatten och sanitet, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och säkerställa hälsosamma liv samt minska ojämlikheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att prioritera kapacitetsuppbyggnad, inklusive 
kunskapsöverföring, teknikutbyte och kompetensutveckling, i mottagarländerna så att 
de kan genomföra Cites och andra konventioner och avtal som är viktiga för skyddet av 
biologisk mångfald inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och Aid for Trade. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja samverkanseffekter med andra konventioner, 
internationella organisationer och tredjeländer när den möjliggör och genomför 
kapacitetsuppbyggande verksamhet som rör skyddet av biologisk mångfald, och att 
säkerställa en integrerad och samordnad strategi för kapacitetsuppbyggnad och tekniskt 
och vetenskapligt samarbete. Parlamentet konstaterar att marknadsincitament och 
kapacitetsuppbyggnad bör göras tillgängliga för företag så att de kan ta del av en smart, 
hållbar och inkluderande tillväxt, och uppfylla konsumenternas förväntningar och allt 
större krav på att naturen ska skyddas. Parlamentet understryker också i detta 
sammanhang behovet av att stödja tredjeländer, särskilt de minst utvecklade länderna 
och utvecklingsländerna, som har en utvecklingsmodell som bygger på export av varor 
och tjänster som är skadliga för den biologiska mångfalden, med ekonomiskt stöd och 
kapacitetsuppbyggnad så att deras alltför stora beroende av sådana varor kan minskas. 
Parlamentet understryker i detta avseende den avgörande roll som lokalsamhällen, 
urbefolkningar och miljö- och människorättsaktivister spelar för bevarandet av 
biologisk mångfald, och behovet av att respektera FN:s princip om fritt och informerat 
samtycke på förhand i överensstämmelse med andan i ILO:s konvention nr 169 om 
ursprungsfolk och stamfolk.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett centraliserat system för data 
och statistisk analys som stöds av Eurostat och EU:s statistiska byråer, för att göra det 
möjligt att erhålla mer detaljerade ekosysteminventeringar.
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