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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att 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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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

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.

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.


