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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts genom frivilliga partnerskapsavtal 
om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), 
särskilt i Indonesien, och den ökade dialogen mellan regeringar, industrin och det civila 
samhället i flera länder till följd av processen med frivilliga partnerskapsavtal. 
Parlamentet är övertygat om att EU bör fortsätta att samarbeta med länder som har tecknat 
ett frivilligt partnerskapsavtal för att säkerställa att det förblir ett attraktivt alternativ till 
exportmarknader med mindre stränga miljönormer. Parlamentet välkomnar 
kommissionens kommande kontroll av ändamålsenligheten i Flegtförordningen och 
EU:s timmerförordning.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt kapacitetsstöd till länder med 
frivilliga partnerskapsavtal för att påskynda genomförandet av de åtaganden som gjorts, 
inbegripet bekämpning av korruption och grönmålning, förstärka goda styrelseformer 
och undersöka införandet av mer ambitiösa bestämmelser om hållbart skogsbruk 
i kapitlen om handel och hållbar utveckling.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta närmare med likasinnade importerande 
länder i kampen mot avskogningen och klimatförändringarna, samtidigt som man värnar 
om möjligheterna till laglig handel.

4. Europaparlamentet understryker vikten av åtgärder där man säkerställer att efterfrågan 
ligger i linje med de fastställda målen, med tanke på att EU är en stor importör av 
råvaror med koppling till avskogning. 

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


