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Ändringsförslag 1
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska 
mångfald nästan har nått en punkt där 
det inte finns någon återvändo, och att 
förlusten av biologisk mångfald är en 
faktor bakom uppkomsten av zoonotiska 
patogener såsom covid-19. Parlamentet 
framhåller de vetenskapliga beläggen för 
handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

1. Europaparlamentet påminner om att 
den biologiska mångfalden minskar i hela 
världen i aldrig tidigare skådad takt i 
människans historia, och arter utrotas i 
allt högre takt, vilket påverkar 
människors hälsa världen över på många 
olika sätt. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för den ohållbara 
handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
global markanvändning, invasiva 
främmande arter, överexploatering av 
resurser och föroreningar. Parlamentet 
påminner om de mål som avtalades under 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 för 
att uppnå en utgiftsnivå för biologisk 
mångfald på 10 % och en 
klimatanpassningsnivå på 30 % med 
tillämpning av en robust, transparent och 
omfattande metod. Parlamentet noterar de 
allvarliga ekonomiska svårigheter som 
europeiska företag upplever och som har 
orsakats av pandemin, och anser därför 
att strategin måste stödja både biologisk 
mångfald och sysselsättning, ge företagen 
möjlighet att återhämta sig genom att 
bibehålla konkurrenskraften och 
öppenheten för handel, i linje med målen 
i den gröna given och principen om att 
inte orsaka betydande skada, för att 
säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 2
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Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska 
mångfald nästan har nått en punkt där 
det inte finns någon återvändo, och att 
förlusten av biologisk mångfald är en 
faktor bakom uppkomsten av zoonotiska 
patogener såsom covid-19. Parlamentet 
framhåller de vetenskapliga beläggen för 
handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

1. Europaparlamentet påminner om de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

Or. it

Ändringsförslag 3
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska 
mångfald nästan har nått en punkt där 
det inte finns någon återvändo, och att 
förlusten av biologisk mångfald är en 
faktor bakom uppkomsten av zoonotiska 
patogener såsom covid-19. Parlamentet 
framhåller de vetenskapliga beläggen för 
handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 

1. Europaparlamentet påminner om 
hur viktigt och brådskande det är att 
hejda förlusten av biologisk mångfald på 
en global nivå. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa som framställs på ett 
ohållbart sätt och vissa råvaror som 
framställs på ett ohållbart sätt samt för 
förlusten av biologisk mångfald till följd av 
ändrad markanvändning, invasiva 
främmande arter, exploatering av resurser 
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markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

och föroreningar.

Or. es

Ändringsförslag 4
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska 
mångfald nästan har nått en punkt där 
det inte finns någon återvändo, och att 
förlusten av biologisk mångfald är en 
faktor bakom uppkomsten av zoonotiska 
patogener såsom covid-19. Parlamentet 
framhåller de vetenskapliga beläggen för 
handelns roll för förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

1. Europaparlamentet påminner om 
vikten av att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald på global nivå eftersom 
förlusten av biologisk mångfald även är 
en av drivkrafterna för zoonotiska 
patogener. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för den globala förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med vilda djur och i viss mån handel med 
mineraler, biomassa med ohållbart 
ursprung och vissa ohållbart producerade 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av 
klimatförändringar, globalt ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, ohållbar exploatering av resurser 
och föroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 5
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
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nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar. Parlamentet understryker att 
handelns bidrag till den dramatiska 
förlusten av biologisk mångfald hanteras 
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 när det gäller 
skyddet av biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet påminner 
om att yttre miljöfaktorer orsakade av 
handel är ett synligt symptom för att inget 
land kan skapa jämlikhet när det gäller 
konsekvenser för den egna 
ekonomin. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
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markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att introducera principerna 
i politikområdena One health och Health 
in all även i den handelsrelaterade 
politiken och lagstiftningsåtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 7
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa, vilda djur och växter 
och vissa jordbruksråvaror, samt för 
förlusten av biologisk mångfald till följd av 
ändrad markanvändning, invasiva 
främmande arter, överexploatering av 
resurser och föroreningar. Parlamentet 
påminner om att mer än hälften av 
världens BNP är måttligt eller starkt 
beroende av naturen och dess tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, att vi står inför ett 
massutdöende och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 
jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för förlusten av biologisk mångfald, 
särskilt när det gäller handel med 
mineraler, biomassa och vissa 

1. Europaparlamentet påminner om att 
skadorna på planetens biologiska mångfald 
nästan har nått en punkt där det inte finns 
någon återvändo, och att förlusten av 
biologisk mångfald är en faktor bakom 
uppkomsten av zoonotiska patogener 
såsom covid-19. Parlamentet framhåller de 
vetenskapliga beläggen för handelns roll 
för den ohållbara förlusten av biologisk 
mångfald, särskilt när det gäller handel 
med mineraler, biomassa och vissa 
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jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

jordbruksråvaror, samt för förlusten av 
biologisk mångfald till följd av ändrad 
markanvändning, invasiva främmande 
arter, överexploatering av resurser och 
föroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar 
med oro att förlusten i form av 
ekonomiska kostnader för invasiva 
främmande arter kan uppskattas till 
12,7 miljarder euro per år1a, och särskilt 
kostnaderna för jordbruks-, fiske-, 
skogsbruks- och hälso- och 
sjukvårdssektorerna uppgår till 
5,1 miljarder euro per år, exklusive 
kostnaderna för epidemiska sjukdomar 
bland djur och människor. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att förbättra gränskontrollerna för att 
säkerställa att importer som introduceras i 
Europeiska unionen inte blir till fara för 
den europeiska biologiska mångfalden 
och konkurrenskraften, eftersom den 
ökande handelsvolymen bidrar till 
spridningen av invasiva arter.
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
8DC0789&qid=1615204659952&from=E
N

Or. en

Ändringsförslag 11
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Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att det 
för att möjliggöra lika villkor på den 
internationella arenan är viktigt att EU:s 
ram och den globala ramen för biologisk 
mångfald under konventionen om 
biologisk mångfald har samma 
ambitionsnivå, särskilt när det gäller 
nivån på skyddsmålen för land och hav. 
Parlamentet understryker att det 
uppdaterade första utkastet till global ram 
för biologisk mångfald efter 2020, som tar 
hänsyn till resultaten av det andra 
sammanträdet i den öppna arbetsgruppen 
för den globala ramen för biologisk 
mångfald efter 2020, inte innehåller 
hänvisning till strikt skydd. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
säkerställa att varje mål för markskydd i 
EU är tillräckligt flexibelt för att man vid 
genomförandet ska kunna ta hänsyn till 
de exakta omständigheterna och 
möjligheterna i varje medlemsstat och 
mark- och skogsägares rättigheter, och ha 
strikt skydd som ett frivilligt alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 12
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
förstörelsen av och belastningen på 
ekosystemen står i vägen för uppnåendet 
av de flesta av 2030-målen för hållbar 
utveckling, särskilt målen om att avskaffa 
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fattigdom, säkerställa tillgång till vatten 
och sanitet, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och säkerställa 
hälsosamma liv samt minska den 
socioekonomiska ojämlikheten inom och 
mellan länder.

Or. en

Ändringsförslag 13
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
öppen strategisk autonomi bör säkerställa 
rättvis konkurrens och inbegripa 
samstämmighet mellan olika EU-
politikområden och -initiativ, däribland 
strategin för biologisk mångfald, 
samtidigt som det främjar alla aspekter på 
hållbarhet och ger handelsfördelar till 
europeiska verksamheter, särskilt små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
att sekretariatet för FN-konventionen om 
biologisk mångfald har starkt uppmuntrat 
lokala och subnationella åtgärder för 
biologisk mångfald, där det är 
underförstått att decentraliserad 
planering fungerar som effektivt stöd för 
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att tillämpa globala strategier för 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
samstämmighet mellan de olika EU-
politikområdena är nödvändig i 
internationell handel, eftersom det 
artikulerar alla aspekter på utvecklingen 
av hållbarhet, sociala, miljömässiga – 
inbegripet biologisk mångfald – och 
ekonomiska.

Or. en

Ändringsförslag 16
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
den viktiga roll som fiskare, jordbrukare, 
jägare och alla landsbygdsaktörer spelar 
för skyddet av den biologiska mångfalden 
och ekosystemet.

Or. it

Ändringsförslag 17
Saskia Bricmont
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Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet välkomnar att 
den nya handelsstrategin ”manar till 
närmare politisk integrering mellan 
handelspolitiken och den inre EU-
politiken” och erkänner att ”bevarandet 
av biologisk mångfald är en global 
utmaning som kräver globala 
ansträngningar”. Parlamentet förväntar 
sig att kommissionen kommer att behålla 
en hög ambitionsnivå inte bara i ord utan 
också i handling och att specifika och 
konkreta åtgärder kommer att övervägas 
utan dröjsmål för att säkerställa att EU:s 
handelsavtal inte orsakar eller hotar att 
orsaka förlust av biologisk mångfald och i 
praktiken anpassa EU:s handelspolitik 
efter dess strategi för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 18
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om 
att den ökande internationaliseringen av 
ekonomier, genom utlokaliserade 
processer för produktion och konsumtion, 
har många olika konsekvenser på naturen 
i global skala och utanför EU:s 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 19
Gabriel Mato
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Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om 
att handelsavtalen måste säkerställa att de 
involverade parterna aktivt deltar i 
främjandet av principerna om hållbar 
utveckling. Internationella standarder 
som ligger i linje med EU:s miljö- och 
klimatambitioner för hållbar tillväxt 
måste också garanteras. För att 
säkerställa en global omställning till 
hållbara livsmedelssystem bör dessa avtal 
också göra Parisavtalet om 
klimatförändringar och efterlevnaden av 
det till nödvändiga och bindande element. 

Or. en

Ändringsförslag 20
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet betonar att 
den framtida strategin för öppen 
strategisk autonomi bör bidra till att 
utveckla rättvis konkurrens mellan alla 
aktörer inom internationell handel och 
säkerställa samstämmighet mellan olika 
former av EU-politik och -initiativ, 
däribland strategin för biologisk 
mångfald, samtidigt som alla aspekter på 
hållbarhet främjas och fördelarna med 
handel utvidgas till gårdsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 21
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Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av 
den biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man 
så tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, 
och som ska kopplas till en sänkning av 
(icke-)tariffära handelshinder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
uppdatera befintliga kapitel i enlighet med 
detta.

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet efterlyser införandet 
av bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling i sonderingsförfarandet 
inför framtida frihandelsavtal, för att man 
så tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling för 
att säkerställa överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att agera när 
handelspartner inte uppfyller sina 
bilaterala eller multilaterala åtaganden. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
utnämnandet av en ansvarig för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna, 
vars roll är att leda arbetet inom 
kommissionen för att stärka 
genomförandet och verkställandet, med 
användning av en rad olika tillgängliga 
redskap. Parlamentet understryker 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.
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Or. en

Ändringsförslag 22
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till den inom EU:s samtliga 
politikområden. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras och underlättar mobilisering 
av ekonomiska resurser inom ramen för 
innovation kopplad till biologisk 
mångfald. Parlamentet efterlyser ett ökat 
hänsynstagande till konsekvenserna för 
hållbar utveckling som en viktig del i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
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)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 23
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med 
vad som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
måste följa en mer gedigen metod än 
tidigare, i enlighet med vad som föreslås i 
tillgängliga studier från kommissionen, och 
att konsekvent ta hänsyn till frågor som rör 
biologisk mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker för den 
biologiska mångfalden i den berörda 
regionen samt i EU och utforma de 
tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna utvärderingar och 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
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mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas, 
utvärderas och justeras med hjälp av och i 
enlighet med efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i frihandelsavtalen i 
enlighet med detta så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal och investeringsavtal samt 
regelbundna uppdateringar av dessa i takt 
med att förhandlingarna framskrider, för att 
man så tidigt som möjligt ska kunna 
identifiera, bedöma och bemöta eventuella 
risker och utforma de tillämpliga bilaterala 
åtaganden som utstakas i förhandlingarna. 
Parlamentet betonar vikten av att 
systematiskt genomföra regelbundna 
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efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta nära med parlamentet och 
specialiserade parter för att hantera dessa 
åtgärder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra de åtgärder som har beskrivits 
och avtalats i kapitel om handel och 
hållbar utveckling även på unionens 
territorier, för att de ska vara konsekventa 
och sammanhängande med det som 
unionen kräver av tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 25
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
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finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
understryker särskilt vikten av lämplig 
finansiering av statliga organ, stöd för 
civilsamhällesorganisationer, definition 
och täckning av skyddsområden, 
utnämnandet av behöriga myndigheter 
osv. Parlamentet betonar vikten av att 
systematiskt genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 2. Europaparlamentet betonar vikten 
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av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av neutrala och opartiska 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling i sonderingsförfarandet 
inför framtida frihandelsavtal samt 
regelbundna uppdateringar av dessa i takt 
med att förhandlingarna framskrider, för att 
man så tidigt som möjligt ska kunna 
identifiera och bemöta eventuella risker 
och utforma de tillämpliga bilaterala 
åtaganden som utstakas i förhandlingarna. 
Parlamentet betonar vikten av att 
systematiskt genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta. 
Parlamentet erinrar om att ett samordnat 
tillvägagångssätt bör tillämpas för 
frihandelssavtal, för att främja ökad 
samstämmighet mellan handeln, 
tullmyndigheter och marknadskontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald i alla bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling som 
följer en gedigen metod, i enlighet med vad 
som föreslås i tillgängliga studier från 
kommissionen, och att konsekvent ta 
hänsyn till frågor som rör biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.

2. Europaparlamentet betonar vikten 
av att systematiskt inkludera dimensionen 
biologisk mångfald tillsammans med den 
ekonomiska och sociala dimensionen i 
alla bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling som följer en gedigen 
metod, i enlighet med vad som föreslås i 
tillgängliga studier från kommissionen, och 
att konsekvent ta hänsyn till frågor som rör 
biologisk mångfald. Parlamentet begär att 
kommissionen säkerställer tillräcklig 
finansiering för att sådana analyser av den 
biologiska mångfalden ska kunna 
genomföras. Parlamentet efterlyser 
införandet av bedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling i 
sonderingsförfarandet inför framtida 
frihandelsavtal samt regelbundna 
uppdateringar av dessa i takt med att 
förhandlingarna framskrider, för att man så 
tidigt som möjligt ska kunna identifiera 
och bemöta eventuella risker och utforma 
de tillämpliga bilaterala åtaganden som 
utstakas i förhandlingarna. Parlamentet 
betonar vikten av att systematiskt 
genomföra regelbundna 
efterhandsbedömningar av konsekvenserna 
för hållbar utveckling för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s 
internationella åtaganden om biologisk 
mångfald. Parlamentet begär att kapitlen 
om handel och hållbar utveckling ska 
inbegripa tidsbundna färdplaner som 
innehåller kontrollerbara åtaganden och 
mål som regelbundet ska övervakas med 
hjälp av efterhandsbedömningar av 
konsekvenserna för hållbar utveckling, och 
som ska kopplas till en sänkning av (icke-
)tariffära handelshinder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att uppdatera 
befintliga kapitel i enlighet med detta.
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Or. es

Ändringsförslag 28
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 2 – led 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1) Europaparlamentet anser att EU 
bör främja hållbar ekonomisk tillväxt som 
en prioritet för utvecklingsländer som vill 
utvidga, omvandla sina ekonomier och 
uppnå utvecklingsfördelar, och noterar att 
handel kan möjliggöra uppnående, inte 
bara av sociala och ekonomiska mål, utan 
också av miljömål. Parlamentet 
konstaterar att handel och investeringar i 
produkter och tjänster baserade på 
biologisk mångfald kan ge incitament för 
att minska överexploateringen av 
biologisk mångfald samtidigt som det 
möjliggör skapandet av mer hållbara 
ekonomiska sektorer som bidrar till en 
inkluderande tillväxt och hållbara 
produktions-, handels- och 
konsumtionsmönster. Parlamentet 
understryker att marknadsincitament och 
kapacitetsuppbyggnad bör göras 
tillgängliga för företag för att engagera 
dem i smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt och hjälpa dem att uppfylla 
konsumenternas förväntningar och de 
ökande kraven på respekt för naturen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
den enda införselpunkt som har införts 
för att hantera rapporterade 
handelshinder och åsidosättanden av 
åtaganden om hållbar handel och anser 
att det ligger i unionens intresse att vidta 
åtgärder som svar på åsidosättanden av 
dessa åtaganden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av den tvist 
mellan EU och Sydkorea som löstes av 
expertpanelen, som belyste vikten av att 
inkludera milstolpar och tidsgränser för 
parternas ratificering av internationella 
konventioner. Parlamentet påminner om 
sin uppmaning till kommissionen att 
utforska en sanktionsbaserad mekanism 
som sista utväg i handelsavtalen och 
beakta det icke-officiella dokumentet från 
Nederländerna och Frankrike om handel, 
sociala ekonomiska effekter och hållbar 
utveckling i samband med översynen av 
handlingsplanen i 15 punkter när det 
gäller kapitlen om handel och hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 30
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att EU 
bör söka samarbete med sina 
handelspartner för att öka och stärka 
medvetenheten om den biologiska 
mångfaldsdimensionen inom handel, 
arbeta för att inkludera bindande nivåer 
för skydd av biologisk mångfald i det 
kommande arbetet för reform av WTO 
och i andra internationella handelsforum, 
samt i våra frihandelsavtal. Alla sådana 
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inkluderingar måste vara baserade på 
vetenskapliga bevis och får aldrig 
användas som gröntvättad protektionism. 
Parlamentet betonar att bestämmelser om 
biologisk mångfald bör finnas i alla 
frihandelsavtal, investeringsavtal och 
frivilliga partnerskapsavtal inom ramen 
för Flegt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta för att nå en överenskommelse 
om den marina biologiska mångfalden 
utanför den nationella jurisdiktionen. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet ber 
kommissionen att använda de indikatorer 
som utvecklas i sökandet efter möjliga 
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risker för den biologiska mångfalden för 
att formulera mål på kort, medellång och 
lång sikt för skydd av biologisk mångfald. 
Parlamentet ber om årliga uppdateringar 
från kommissionen till 
Europaparlamentet om status för 
genomförandet av dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 33
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet ber 
kommissionen att utvärdera de befintliga 
frihandelsavtalen samt texter som för 
närvarande genomgår en juridisk 
granskning avseende deras effekt på den 
biologiska mångfalden och presentera 
resultaten och de planerade justeringarna 
för Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet understryker 
att EU måste göra betydande justeringar 
av sin egen exportpolitik för att undvika 
skadliga effekter av sin egen 
jordbrukspolitik, samtidigt som det räknar 
in läckageeffekterna av möjliga 
justeringar. Parlamentet efterlyser en 
detaljerad studie av de negativa effekterna 
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av EU:s export och deras 
produktionsmetoder på biologisk 
mångfald utförd av kommissionen i 
samarbete med oberoende experter.

Or. en

Ändringsförslag 35
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att kommissionen främjar 
en icke-produktrelaterad inställning till 
process- och produktionsmetoder i syfte att 
stödja åtgärder för att förhindra ytterligare 
förlust av biologisk mångfald, på grundval 
av artikel XX i Allmänna tull- och 
handelsavtalet.

3. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att kommissionen främjar 
en icke-produktrelaterad inställning till 
process- och produktionsmetoder i syfte att 
stödja åtgärder för att förhindra ytterligare 
förlust av biologisk mångfald och som är 
icke-diskriminerande och syftar till 
starkast möjliga miljöskydd [MC1]. 
Parlamentet stöder kommissionen i dess 
vilja att gå framåt med internationella 
diskussioner om handel och miljö i 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 att 
jurister som är specialiserade på handel 
och miljö bör väljas för att ingå i 
tvistlösningspaneler som inrättas genom 
frihandelsavtal och 
föranslutningsinstrument och att de bör 
involveras särskilt för att hantera tvister 
som härrör från konflikter mellan 
handelsåtaganden och undantag för 
miljöskydd. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föra detta förslag 
framåt i samband med sitt initiativ för 
klimat och handel i WTO.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att kommissionen främjar 
en icke-produktrelaterad inställning till 
process- och produktionsmetoder i syfte att 
stödja åtgärder för att förhindra ytterligare 
förlust av biologisk mångfald, på grundval 
av artikel XX i Allmänna tull- och 
handelsavtalet.

3. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att kommissionen främjar 
en icke-produktrelaterad inställning till 
process- och produktionsmetoder i syfte att 
stödja åtgärder för att förhindra ytterligare 
förlust av biologisk mångfald inom en 
säker, förutsebar och icke-
diskriminerande ram, som är förenlig 
med WTO, med avseende på inhemska 
produkter och produkter som exporteras 
av tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 37
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet ber 
kommissionen att använda en annan 
strategi i sina handelsförhandlingar med 
målet att underlätta förmånsåtkomst till 
EU-marknaden enbart för de 
handelspartner som framgångsrikt 
genomför alla multilaterala miljöavtal 
med relevans för skyddet av biologisk 
mångfald eller att ha kvar tullsatserna på 
råmaterial, varor och tjänster som anses 
vara skadliga för den biologiska 
mångfalden i enlighet med bedömningen 
av konsekvenserna för hållbar utveckling 
och sonderingsförfaranden. Parlamentet 
ber kommissionen att utveckla en 
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möjlighet till snabbt återinförande i 
händelse av åsidosättanden eller bristande 
genomförande, så att tullar återinförs mot 
en handelspartner som har gjort sig 
skyldig till åsidosättandet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja affärsmetoder 
som värdesätter skyddet av geografiska 
beteckningar och att särskilt framhålla 
sådan lokal produktion som i högre grad 
strävar efter att bevara den biologiska 
mångfalden.

Or. it

Ändringsförslag 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att beakta den 
extraterritoriella dimensionen av 
förlusten av biologisk mångfald, särskilt 
på utvecklingsländer, och vetenskapligt 
bedöma unionens övergripande påverkan 
på planetens biologiska mångfald.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet ber om en 
oberoende djupgående analys av 
effekterna av de återstående 
bestämmelserna om tvistlösning mellan 
investerare och stat och interna 
kontrollsystem i handelsavtal samt 
energistadgan på den biologiska 
mångfalden och begär snabba 
anpassningar om negativa effekter 
bevisas.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa 
ledarskap i relevanta internationella 
forum.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
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Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att stödja klimatneutralitet senast 
2050. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att enas om färdplaner med 
delmål med var och en av de 
handelspartner som omfattas av ett 
handelsavtal, samt att visa ledarskap i 
relevanta internationella forum. 
Parlamentet belyser att hållbarhet och 
koldioxidneutralitet ska kvarstå som ett av 
de centrala målen för EU-programmen, 
och därför bör EU:s handelspolitik i linje 
med strategin för biologisk mångfald göra 
det möjligt för små och medelstora företag 
att dra nytta av den gröna omställningen 
när det gäller konkurrenskraft, 
kostnadssänkningar och skapande av 
sysselsättning. Parlamentet anser att alla 
mål för markskydd bör ta hänsyn till de 
olika förhållandena och möjligheterna i 
varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 43
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik bör syfta till att fasa ut 
fossila bränslen och instrument som 
strider mot hållbarhetsmålen snarast, i 
linje med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

Or. es

Ändringsförslag 44
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att ersätta fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

Or. it

Ändringsförslag 45
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
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och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att skapa en länk 
mellan det bevisade genomförandet av 
multilaterala miljömål och tullsänkningar 
i nuvarande och framtida 
avtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att visa ledarskap i 
relevanta internationella forum, särskilt 
WTO, i detta multilaterala sammanhang. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
sträva efter att möjliggöra tullhöjningar 
på produkter och tjänster som har en 
vetenskapligt bevisad regionsspecifik 
negativ effekt på den biologiska 
mångfalden. Parlamentet understryker 
behovet av att skapa en rättslig ram inom 
WTO som möjliggör icke-tariffära hinder 
och handelsförbud för råmaterial, varor 
och tjänster som äventyrar den biologiska 
mångfalden för att avlägsna incitamenten 
för handel med och produktion av sådana 
råmaterial, varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 46
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet påminner om 
att OECD konservativt uppskattar de 
finansiella flöden som är skadliga för den 
biologiska mångfalden (baserade på 
fossila bränslen och 
jordbrukssubventioner) till 
500 miljarder US-dollar per år, en 
storleksordning som är tio gånger högre 
än de globala finansiella flödena för 
bevarande av biologisk mångfald och 
hållbar användning. Parlamentet anser att 
EU:s handelspolitik och gröna diplomati 
bör syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
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enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

Or. en

Ändringsförslag 47
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati snarast 
bör inriktas mot åtgärder som syftar till 
att främja en gradvis energiomställning 
för att uppmuntra användandet av teknik 
utan eller med låga utsläpp samt 
avskaffande av miljöskadliga 
subventioner, i enlighet med de åtaganden 
som gjordes vid G20-toppmötet i 
Pittsburgh 2009. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att enas om färdplaner med 
delmål med var och en av de 
handelspartner som omfattas av ett 
handelsavtal, samt att visa ledarskap i 
relevanta internationella forum.

Or. es

Ändringsförslag 48
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 4. Europaparlamentet anser att EU:s 
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handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum, särskilt 
genom att förespråka bindande mål på 
global nivå för att höja ambitionen och 
säkerställa att åtgärderna för den globala 
biologiska mångfalden efter 2020 blir 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 49
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum. 
Parlamentet efterlyser därför ett 
samordnat utträde ur 
energistadgefördraget, som skyddar och 
främjar investeringar i fossila energier.

Or. fr

Ändringsförslag 50
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Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum.

4. Europaparlamentet anser att EU:s 
handelspolitik och gröna diplomati bör 
syfta till att fasa ut fossila bränslen och 
miljöskadliga subventioner snarast, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
G20-toppmötet i Pittsburgh 2009. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
enas om färdplaner med delmål med var 
och en av de handelspartner som omfattas 
av ett handelsavtal, samt att visa ledarskap 
i relevanta internationella forum, särskilt 
WTO, där unionen bör fortsätta sin 
ledande roll för att uppnå multilaterala 
lösningar på gemensamma globala 
problem.

Or. en

Ändringsförslag 51
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet ber i detta 
sammanhang kommissionen att utreda 
om det är nödvändigt att förbjuda handel 
med vissa produkter för att skydda den 
biologiska mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 52
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
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Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att 
rådet, i sitt utkast till mandat för framtida 
avtal och i samband med översynen av 
befintliga avtal, gör konventionen om 
biologisk mångfald och Parisavtalet till en 
väsentlig del av frihandelsavtalen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 53
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen.

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, prioriterar ett effektivt 
genomförande av konventionen om 
biologisk mångfald i handels- och 
investeringsavtal och på nytt bekräftar 
åtagandena enligt konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter, tillsammans med 
de verifierbara målen i Parisavtalet, som 
en väsentlig del av frihandelsavtalen. 
Parlamentet anser att tariffvillkoren 
måste fungera i praktiken och inte bara 
leda till att handelspartner handlar 
utanför frihandelsavtal, och de bör ge 
incitament för förbättringar inom hållbar 
utveckling. Parlamentet belyser att 
Aichimålen inte har genomförts enligt 
förväntan och att den globala biologiska 
mångfalden står inför en allvarlig 
situation, som direkt hotar människans 
intressen, däribland livsmedel, hälsa och 
säkerhet. Parlamentet noterar att nya mål 
för ramen för biologisk mångfald efter 
2020 inom konventionen om biologisk 
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mångfald, bland annat när det gäller 
handelsfrågor som rör vilda djur och 
växter, ska avtalas under COP 15. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förespråka höjda ambitioner inom mål för 
skyddet av biologisk mångfald, även för 
kvantifierbara indikatorer och effektiva 
övervakningsmekanismer. Parlamentet 
understryker att konventionen om 
biologisk mångfald är ett universellt avtal 
med 196 parter, och uppmanar därför 
USA och Vatikanstaten att ansluta sig till 
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen.

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter, tillsammans med Parisavtalet till 
en väsentlig del av frihandelsavtalen. 
Parlamentet anser att EU i sina framtida 
transatlantiska förbindelser bör prioritera 
USA:s ratificering och genomförande av 
konventionen om biologisk mångfald. 
Parlamentet belyser vikten av den 
kommande reformen av förordningen om 
det allmänna preferenssystemet när det 
gäller att skapa förutsättningar för 
starkare klimat- och miljövillkor, även 
avseende konventionen om biologisk 
mångfald. Parlamentet påminner om att 
enligt punkt 161 i yttrande 2/15 från 
domstolen ger ett åsidosättande av kapitlet 
om handel och hållbar utveckling den 
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andra parten rätt att avsluta eller ställa in 
den avreglering som föreskrivs i de övriga 
bestämmelserna i det angivna avtalet, av 
denna handel. Parlamentet anser att 
befintliga frihandelsavtal bör ses över i 
enlighet med detta eller att kommittéer för 
genomförandet bör framställa förslag i 
enlighet med detta. Parlamentet stöder det 
pågående arbetet i OECD för att stärka 
den komponent som rör biologisk 
mångfald i riktlinjerna för ansvarsfullt 
företagande och uppmanar kommissionen 
att på ett tillfredsställande sätt avspegla 
detta i det kommande EU-paketet om 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 55
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen.

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald , konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter och Parisavtalet till en väsentlig del 
av frihandelsavtalen, eftersom EU måste 
ställa upp en hög standard och framställa 
incitament och mekanismer för 
verkställande för konventioner och 
multilaterala miljöavtal som inte har 
direkt tillgång till rättsmedel och rättsliga 
verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 56
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Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen.

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen. Parlamentet 
efterlyser en välordnad översyn av 
förhandlingsmandaten för att göra det 
möjligt att anpassa miljömålen i 
handelsavtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen.

5. Europaparlamentet begär att rådet, i 
sitt utkast till mandat för framtida avtal och 
i samband med översynen av befintliga 
avtal, gör konventionen om biologisk 
mångfald och Parisavtalet till en väsentlig 
del av frihandelsavtalen. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
föra in konventionen om biologisk 
mångfald i sin översyn av 
handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 58
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
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Punkt 5 – led 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att justera bevarandet 
och den hållbara användningen av 
biologisk mångfald på nationell, regional 
och lokal nivå genom sektorspolitik och 
politik mellan sektorer inbegripet handel, 
planer och program, för att införa en 
effektiv institutionell, lagstiftningsram 
och tillsynsram som införlivar en strategi 
som är inkluderande. Parlamentet 
understryker vikten av öppenhet och 
förutsebarhet för europeiska 
verksamheter, särskilt små och medelstora 
företag, och att kommunikationen och 
kapacitetsuppbyggnaden måste öka för att 
små och medelstora företag fullt ut ska 
kunna utnyttja handelsavtal på ett 
hållbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 59
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om 
att man i samband med antagandet av ett 
nytt handelsavtal också bör följa ett 
stegvis tillvägagångssätt som inte skadar 
företagen i EU, i synnerhet små och 
medelstora sådana, och inte kräva att nya 
regler som skulle kunna ge våra företag 
en ekonomisk nackdel ska uppfyllas.

Or. it

Ändringsförslag 60
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Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uttrycker sitt 
stöd för att EU:s handelspolitik ska kunna 
bidra till skyddet av den biologiska 
mångfalden genom att göra den förenlig 
med produktiv verksamhet som gynnar 
miljön, som lantbruk och skogsbruk.

Or. es

Ändringsförslag 61
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln 
med dessa, förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän och stödja inrättandet av en 
mekanism för att förbjuda export av 
nationellt skyddade utrotningshotade arter 
i deras ursprungsländer.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän, öka de tekniska 
kunskaperna och tillhandahålla 
tillräckliga resurser för att kraftigt 
förbättra den verkställande kapaciteten 
för att övervaka handeln med skyddade 
utrotningshotade arter och ytterligare 
stärka kampen mot den olagliga handeln 
med vilda djur och växter. Parlamentet 
konstaterar att mer än 38 700 arter, varav 
cirka 5 950 djurarter och 32 800 
växtarter, skyddas av konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter mot 
överexploatering genom internationell 
handel. Parlamentet noterar att 
antagandet av en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter skulle kräva en 
översyn av det befintliga internationella 
handelssystemet för vilda djur och växter 
för att vara verkningsfullt. Parlamentet 
anser därför att ytterligare resurser bör 
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anslås för att stärka de verkställande 
åtgärderna under de befintliga 
internationella strukturerna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln med 
dessa, förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän och stödja inrättandet av en 
mekanism för att förbjuda export av 
nationellt skyddade utrotningshotade arter 
i deras ursprungsländer.

6. Europaparlamentet konstaterar å 
ena sidan att IBPES uppskattar att den 
internationella lagliga handeln med vilda 
djur och växter har ökat med 500 % i 
värde sedan 2005 och 2 000 % sedan 
1980-talet och å andra sidan att dess 
lagliga och olagliga former ofta är djupt 
sammanflätade. Parlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln med 
dessa, förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän och stödja inrättandet av en 
mekanism som liknar Flegt/VPA eller 
IUU för att förbjuda import till EU av 
arter som är nationellt skyddade arter i 
deras ursprungsländer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skala upp det 
gröna tullinitiativet i den kommande 
handlingsplanen för tullunionen och att 
främja användningen av Traces mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser 
stöd på lång sikt av en reform av 
konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter, där 
huvudpunkten är att den som vill bedriva 
handel måste bevisa att handeln är 
oskadlig, och där det eftersträvas en 
papperslös funktion och en ökning av 
budgeten med medel som främst består av 
bidrag som betalas av branschen. 
Parlamentet betonar att covid-19-
pandemin tydliggjort betydelsen av 
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”One health”-principen i beslutsfattandet 
och att djupgående förändringar krävs 
vilka innefattar samarbete mellan olika 
discipliner och sektorer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda de 
myndighetsdialoger som föreskrivs i 
frihandelsavtal för att främja stränga 
sanitära och fytosanitära EU-standarder 
och djurs välbefinnande för att minimera 
riskerna för framtida epidemier och 
pandemier.

Or. en

Ändringsförslag 63
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln med 
dessa, förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän och stödja inrättandet av en 
mekanism för att förbjuda export av 
nationellt skyddade utrotningshotade arter i 
deras ursprungsländer.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln med 
dessa, förbättra utbildningen av unionens 
tjänstemän och i synnerhet tulltjänstemän 
vad gäller biologisk mångfald, och stödja 
inrättandet av en mekanism för att förbjuda 
export av nationellt skyddade 
utrotningshotade arter i deras 
ursprungsländer.

Or. es

Ändringsförslag 64
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 6. Europaparlamentet uppmanar 
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kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter för att effektivt 
kunna bekämpa den olagliga handeln med 
dessa, förbättra utbildningen av 
tulltjänstemän och stödja inrättandet av en 
mekanism för att förbjuda export av 
nationellt skyddade utrotningshotade arter i 
deras ursprungsländer.

kraftfullt EU att anta en ”vit lista” över 
utrotningshotade arter av djur och växter i 
de olika regionerna i världen för att 
effektivt kunna bekämpa den olagliga 
handeln med dessa, förbättra utbildningen 
av tulltjänstemän och stödja inrättandet av 
en mekanism för att förbjuda export av 
nationellt skyddade utrotningshotade arter i 
deras ursprungsländer.

Or. en

Ändringsförslag 65
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet begär att 
europeiska produktionsnormer ska följas 
vid handel med eller import från 
tredjeländer. Parlamentet anser att 
importerade livsmedel och produkter som 
inte uppfyller EU:s regler på området 
biologisk mångfald inte bör tillåtas på den 
inre marknaden.

Or. it

Ändringsförslag 66
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet efterfrågar en 
detaljerad konsekvensbedömning innan 
man lägger fram något 
lagstiftningsförslag inom området 
biologisk mångfald, för att med uppgifter 
och vetenskapliga bevis utvärdera sociala, 
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miljömässiga och ekonomiska effekter.

Or. es

Ändringsförslag 67
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 68
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 69
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att också snarast 
lägga fram ett förslag till en rättslig EU-
ram som bygger dels på obligatoriska krav 
på tillbörlig aktsamhet vid handel med 
vilda djur och växter (inom ramen för 
Cites-konventionen), dels på 
konsekvenserna i form av förlust av 
biologisk mångfald i tredjeländer som 
unionen har handelsförbindelser med.

Or. en

Ändringsförslag 71
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att lägga till ett protokoll om 
naturvårdsbrott till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Parlamentet anser att 
utvärderingen och översynen av 
miljöbrottsdirektivet är en möjlighet att 
hantera brott på ett bättre sätt och att 
stärka dess verkställighet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin översyn av 
handelspolitiken för att göra 
handelsavtalens kapitel om handel och 
hållbar utveckling verkställbara.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar till 
att man genom handelsavtal främjar och 
uppmuntrar införande av nyskapande 
metoder och digitalisering av jordbruket 
så att primärsektorn anpassar sina 
metoder till de nya kraven för att förbättra 
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den biologiska mångfalden inom och 
utanför EU.

Or. es

Ändringsförslag 74
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet varnar för 
risken att vissa produktionsområden 
omlokaliseras till länder som Kina, vars 
lagstiftning kring biologisk mångfald är 
slappare än den europeiska trots 
kommissionens beslutsamhet att 
omvandla dem till prioriterade 
handelspartner.

Or. es

Ändringsförslag 75
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 
2021 lägga fram ett förslag till 
lagstiftning som förbjuder utsläppande på 
EU-marknaden av produkter som är 
förknippade med avskogning eller 
skogsförstörelse. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett moratorium för 
import av vilda djur från områden som 
rapporterats vara nya centrum för 
infektionssjukdomar.

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett moratorium för 
import av vilda djur från områden som 
rapporterats vara nya centrum för 
infektionssjukdomar.

Or. it
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Ändringsförslag 76
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar.

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta en mekanism för effektiv 
övervakning av import av vilda djur från 
områden som rapporterats vara nya 
centrum för infektionssjukdomar, i syfte att 
kunna ingripa om oro kring säkerheten 
inte hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 77
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar.

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar. 
Eftersom intensivt jordbruk är den 
främsta drivkraften för förlust av 
biologisk mångfald anser parlamentet att 
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handelspolitiken också konsekvent bör 
uppmuntra utveckling av ekologiskt 
jordbruk i partnerländer, i linje med EU:s 
mål för 2030. 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 hantera alla 
antropogena skadliga konsekvenser för 
havsmiljön med en helhetssyn i syfte att 
skydda 30 % av havet senast 2030. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 78
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar.

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet betonar det nödvändiga 
arbetet på utbudssidan genom att belysa 
exemplet från de frivilliga 
partnerskapsavtalen inom ramen för 
Flegt som syftar till att bevara skogar, 
som är den naturliga livsmiljön för 
många utrotningshotade arter, med dess 
mål att uppmuntra hållbar 
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skogsförvaltning, hantera avskogningen 
och skogsförstörelsen, samt att främja 
hållbar utveckling, som den förpliktade 
sig att göra i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, Parisavtalet och Aichimålen i 
konventionen om biologisk mångfald. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 79
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter som är förknippade med 
avskogning eller skogsförstörelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta ett moratorium för import av vilda 
djur från områden som rapporterats vara 
nya centrum för infektionssjukdomar.

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att under våren 2021 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
förbjuder utsläppande på EU-marknaden 
av produkter med produktionsprocesser 
som är förknippade med avskogning eller 
skogsförstörelse. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett moratorium för 
import av vilda djur eller andra arter från 
områden som rapporterats vara nya 
centrum för infektionssjukdomar. 
Parlamentet ber kommissionen att 
säkerställa bättre genomförande av 
tullbestämmelserna vid gränsinspektioner 
för att förbättra de förebyggande 
åtgärderna för inflödet av invasiva arter.

Or. en

Ändringsförslag 80
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påminner om 
det brådskande behovet av att säkerställa 
att lokalbefolkningar, ursprungsfolk och 
visselblåsare skyddas, eftersom de 
försvarar miljön och skyddar den 
biologiska mångfalden i första ledet.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Mazaly Aguilar

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet noterar den 
gradvisa ökningen av skogsyta i EU till 
skillnad från situationen med ökande 
avskogning i olika områden i Asien, 
Afrika och Latinamerika.

Or. es

Ändringsförslag 82
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet oroas över 
avskogningen i Amazonas och 
utarmningen av dess oersättliga 
ekosystem och biologiska mångfald.

Or. fr



PE689.523v02-00 54/61 AM\1226070SV.docx

SV

Ändringsförslag 83
Saskia Bricmont

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete och Aid for Trade.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete och Aid for Trade. Parlamentet 
understryker i detta avseende 
lokalsamhällenas, urbefolkningarnas och 
miljö- och människorättsaktivisters 
avgörande roll för att bevara den 
biologiska mångfalden och behovet av att 
respektera FN-principen om fritt, 
föregående och välunderrättat samtycke. 
Parlamentet rekommenderar att 
förhandlingsuppdraget för handels- och 
investeringsavtal bör omfatta behovet av 
att ratificera och genomföra 
Internationella arbetsorganisationens 
konvention 169 om ursprungsfolk och 
stamfolk. Parlamentet betonar vikten av 
att säkerställa att det inte uppstår någon 
negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden av EU:s åtgärder inom 
utveckling och samarbete genom att 
förbättra praxis och metoder för 
bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 84
Seán Kelly, Christophe Hansen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete och Aid for Trade.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete och Aid for Trade. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja 
synergieffekter med andra konventioner, 
internationella organisationer och 
tredjeländer när den möjliggör och 
genomför kapacitetsuppbyggande 
aktiviteter i förhållande till skyddet av 
biologisk mångfald, för att säkerställa en 
integrerad och samordnad strategi för 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt och 
vetenskapligt samarbete. Parlamentet 
inser att många länder saknar kapacitet 
att genomföra skyddsåtgärder för den 
biologiska mångfalden på ett 
tillfredsställande sätt. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att öka 
kapacitetsuppbyggnaden, inbegripet 
kunskapsöverföringar, delning av teknik 
och kompetensträning, för att ge länder 
bättre möjlighet att hantera sin biologiska 
mångfald och dra nytta av sina 
ekosystemtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 85
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna 
så att de kan genomföra konventionen om 
biologisk mångfald, konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter och andra 



PE689.523v02-00 56/61 AM\1226070SV.docx

SV

samarbete och Aid for Trade. 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 
understryker i detta sammanhang också 
att omstruktureringen måste stödjas i 
tredjeländer vars hela utvecklingsmodell 
är beroende av export av varor och 
tjänster som är skadliga för den 
biologiska mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar de 
positiva konsekvenserna av arbetet med 
att marknadsföra EU:s 
jordbruksprodukter, där man i 
tredjeländer har framhållit de europeiska 
produktionsprocessernas miljöaspekter, 
sociala aspekter och hållbarhetsaspekter. 
Parlamentet anser att i samband med 
tilldelningen av medel bör ekologiska, 
traditionella och typiska produkter med 
geografisk beteckning och korta 
produktionskedjor prioriteras.

Or. it

Ändringsförslag 87
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att upprätta ett 
centraliserat system för uppgifter och 
statistisk analys som stöds av Eurostat och 
EU-medlemsstaternas statistiska 
myndigheter för att inhämta mer 
detaljerade inventeringar av ekosystemen.

Or. es

Ändringsförslag 88
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet anser att 
strategin bör fastställa realistiska, nåbara 
och rättvisa mål genom att ge berörda 
parter och respektive aktörer som är 
involverade den möjlighet och tid som 
krävs för att de gradvis ska kunna 
anpassa sig till eventuella förändringar 
som krävs i produktionsförfarandet utan 
några abrupta omställningar. 
Parlamentet beklagar att sänkningen av 
målen inte tar hänsyn till de framsteg som 
de europeiska berörda parterna redan har 
gjort.

Or. en

Ändringsförslag 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet är medvetet 
om svårigheterna med havsanvändning 
genom fysisk planering i kust- och 
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havsområden, särskilt när det gäller att 
utforma marina skyddsområden som 
ligger utanför de vatten som lyder under 
medlemsstaternas jurisdiktion, och 
uppmanar medlemsstaterna att fullt ut 
genomföra direktivet om fysisk planering i 
kust- och havsområden.

Or. en

Ändringsförslag 90
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet kräver ett 
förbud mot export till tredjeländer av 
sådana bekämpningsmedel som är 
förbjudna i EU på grund av deras risker 
för hälsan, miljön och den biologiska 
mångfalden.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att de 
krav (särskilt när det gäller 
produktionsstandarder) som de 
europeiska producenterna måste följa bör 
speglas i lagstiftningen för EU-importer 
som en ej förhandlingsbar aspekt på 
förhandlingarna om frihandelsavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
tillgången till aktuell teknik spelar en 
avgörande roll för att det europeiska 
jordbruket ska kunna ha kvar sin 
konkurrenskraft på en global marknad 
och för att bevara de höga europeiska 
standarderna.

Or. en

Ändringsförslag 93
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet 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 
riktmärken för standarder för hållbara 
livsmedelssystem, som grundar sig på 
försiktighetsprincipen, miljöskydd och 
djurskydd. En säljfrämjande politik för 
EU som omfattar alla jordbruksprodukter 
kan bidra aktivt till att fastställa dessa 
riktmärken rörande jordbruksprodukters 
hållbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet konstaterar att 
strategin kommer att skapa flera olika 
hinder för producenterna och de berörda 
parterna, vilka bör vägas upp för genom 
tillhandahållandet av alternativa verktyg. 
Parlamentet noterar att den kraftiga 
minskningen av tekniska medel utan 
giltiga alternativ skulle leda till en 
minskning av både EU:s 
jordbruksproduktion och dess 
konkurrenskraft på exportmarknader, 
utan en bevisad garanti för en effektiv 
förbättring när det gäller 
miljökonsekvenser och hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 95
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra 
medlemsstaterna att uppdatera, justera 
eller anta egna strategier för biologisk 
mångfald inom ramen för EU:s strategi 
för biologisk mångfald 2030. 
Kommissionen bör räkna med rollen för 
subnationella styren, städer och andra 
lokala myndigheter för att hantera 
förlusten av biologisk mångfald på ett 
effektivt sätt i alla skalor.
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Ändringsförslag 96
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet betonar att de 
begränsningar och skyldigheter som 
europeiska producenter måste uppfylla 
också bör gälla och övervakas 
regelbundet för de importer som kommer 
in i EU. Parlamentet anser i detta 
avseende att det bör bli en ej 
förhandlingsbar faktor i förhandlingarna 
om frihandelsavtal.
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