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FÖRSLAG

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

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

1. Europaparlamentet konstaterar att bevarandet av skogarna är en av de största 
hållbarhetsutmaningarna under vår tid, och utan det kan målen i Parisavtalet och den 
gröna given inte uppnås. Parlamentet betonar att hållbart utnyttjande av skogar inte kan 
säkerställas genom den nuvarande politiken.

2. Europaparlamentet välkomnar de goda resultat som samarbetet med tredjeländer inom 
ramen för EU:s Flegthandlingsplan och frivilliga partnerskapsavtal har visat när det 
gäller att ta itu med problemet med olaglig avverkning på utbudssidan, och betonar att 
detta arbete bör intensifieras, även genom att erbjuda kapacitetsuppbyggnad.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett fullständigt 
genomförande av EU:s Flegtarbetsplan 2018–2022.

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

1. Europaparlamentet konstaterar att det – trots företagens genuina försök att reglera sig 
själva genom frivilliga krav på tillbörlig aktsamhet – är uppenbart att komplicerade, 
dynamiska och icke-transparenta globala värdekedjor ofta är förknippade med 
avskogning. Därför rekommenderar parlamentet att det ska utvecklas effektivare och 
mer omfattande åtgärder för att ta itu med efterfrågan i hela unionen. 

2. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa att sådana åtgärder är förenliga med 
WTO:s bestämmelser, dvs. att de är proportionerliga, icke-diskriminerande och att de 
inte utgör en godtycklig eller oberättigad diskriminering eller en förtäckt begränsning av 
den internationella handeln. Parlamentet rekommenderar att små och medelstora företag 
ska ges tillräckligt med stöd och övergångsperioder för att de ska kunna anpassa sin 
verksamhet till de nya reglerna. 

3. Europaparlamentet rekommenderar att alla nya handelsavtal ska innehålla bestämmelser 
om bevarande och hållbar förvaltning av skogar och en skyldighet att säkerställa att 
multilaterala miljöavtal, såsom Parisavtalet och konventionen om biologisk mångfald, 
genomförs på ett effektivt sätt. 

4. Europaparlamentet insisterar på att obligatoriska krav på unionsnivå måste kompletteras 
med ökat och förstärkt globalt samarbete och konsekventa åtgärder för att undvika den 
omvända effekten – att leveranskedjor som präglas av oönskad avskogning avleds till 
andra regioner i världen. 


