
AD\1174074BG.docx PE630.528v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по развитие

2018/0272M(NLE)

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ

на комисията по развитие

на вниманието на комисията по международна търговия

относно решението на Съвета за сключване на Споразумението за 
доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа 
република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на 
горите, управление и търговия
(2018/0272M(NLE))

Докладчик по становище: Ян Захрадил



PE630.528v02-00 2/6 AD\1174074BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1174074BG.docx 3/6 PE630.528v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. категорично подкрепя процеса по FLEGT с Виетнам, тъй като около 45% от 
сухоземната площ на Виетнам е залесена и държавата играе ключова роля в 
сектора за обработка на дървен материал в Югоизточна Азия; приветства поетия 
от Виетнам ангажимент към този процес и постигнатия до момента напредък, 
включително споразумението за доброволно партньорство (СДП);

2. подчертава, че спирането на вноса на незаконно добит дървен материал от 
съседни държави е основно предизвикателство и абсолютна необходимост за 
успешното продължаване на процеса; за целта призовава Виетнам да приеме 
законодателство относно вноса, което предвижда задължения за надлежна 
проверка (обхващащи оценка на риска и смекчаване на последиците) и забранява 
пускането на пазара на незаконен дървен материал;

3. припомня, че устойчивото и приобщаващо управление на горите и управление в 
по-общ смисъл е от съществено значение за постигането на целите, заложени в 
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и в Парижкото споразумение;

4. призовава ЕС да гарантира съгласуваността на споразумението с всички свои 
политики, включително в областта на развитието, околната среда, селското 
стопанство и търговията;

5. насочва вниманието към решаващото значение на пълноценното участие на 
заинтересованите страни и на ролята, която гражданското общество и частният 
сектор трябва да изпълняват като пълноценни участници, включително при 
прилагането и мониторинга на споразумението; настоятелно призовава 
виетнамското правителство да приеме обвързан с конкретни срокове план за 
действие за прилагането на СДП, в който да се доразвият методите на работа с 
цел да се осигури прозрачност, по-специално чрез гарантиране на ефективното 
прилагане на насоките относно публичното оповестяване на информация и 
своевременното споделяне на документи;

6. подчертава, че е необходимо да се сложи край на безнаказаността в сектора на 
горското стопанство, като се гарантира, че нарушенията се преследват по съдебен 
ред; призовава виетнамското правителство да допринесе за постигането на тази 
цел, като гарантира пълното прилагане на разпоредбите на СДП относно лицата, 
подаващи сигнали за нередности;

7. припомня, че изпълнението на споразумението трябва да допълва ангажиментите 
на ЕС за опазване на околната среда и да гарантира съгласуваност с 
ангажиментите за предотвратяване на масово обезлесяване;

8. призовава Комисията да продължи своята подкрепа във връзка с FLEGT за 
Виетнам и да гарантира целостта на процеса FLEGT, по-специално чрез 
премахването на незаконно добития дървен материал, защита на правата местното 
население и на общностите, зависими от горите, и пълноценното участие на 
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гражданското общество както при прилагането и привеждането в действие на 
виетнамския закон относно системата за гарантиране на законността на дървения 
материал, така и за предоставянето на лицензи по FLEGT; припомня, че за да се 
осигури ефективен мониторинг на споразумението и на неговото въздействие 
върху развитието, Комисията следва да продължи да докладва редовно на 
Парламента относно неговото изпълнение;

9. подчертава, че лошото управление и корупцията в сектора на горското стопанство 
ускоряват незаконната сеч и влошаването на състоянието на горите; призовава ЕС 
да насочи усилията си към укрепване на правната уредба и на институционалния 
капацитет на Виетнам чрез предприемане на мерки за справяне с техническите и 
икономическите предизвикателства, които възпрепятстват ефективното прилагане 
и изпълнение на съществуващите национални и международни разпоредби;

10. посочва необходимостта да се избегне въвеждането на несъразмерна 
административна тежест за доставчиците на дървен материал за домакинствата, 
като в същото време се избягва създаването на възможности за заобикаляне на 
разпоредбите;

11. подчертава, че успехът на цялостната инициатива за FLEGT зависи, наред с 
другото, от борбата с измамите и корупцията, които могат да бъдат открити на 
всички етапи от търговията с дървен материал — като се започне с добива на 
дървен материал и неговото транспортиране и се стигне до обработката, 
производството, износа, вноса и продажбата; за целта призовава ЕС да засили 
обхвата и прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал, за да се 
предприемат действия за справяне с рисковете от корупция във веригата на 
доставки на дървен материал в ЕС, включително чрез по-редовни и систематични 
проверки и разследвания на пристанищата в ЕС.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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