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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab tugevalt metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) protsessi Vietnamiga, kuna umbes 45 % Vietnami pindalast 
on kaetud metsaga ja riigil on väga oluline roll Kagu-Aasia puidutöötlemissektoris; 
väljendab heameelt Vietnami pühendumuse üle sellele protsessile ja seni tehtud 
edusammude, sh vabatahtliku partnerluslepingu üle;

2. rõhutab, et ebaseadusliku puidu importimise peatamine naaberriikidest on suur 
väljakutse ja protsessi edukaks jätkamiseks hädavajalik; sel eesmärgil kutsub Vietnami 
üles võtma vastu impordialaseid õigusakte, mis sisaldavad hoolsuskohustust (mis 
hõlmab riskide hindamist ja leevendamist) ning millega keelatakse ebaseadusliku puidu 
turule toomine;

3. tuletab meelde, et säästev ja kaasav metsamajandus ja juhtimine on säästva arengu 
tegevuskavas 2030 ja Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamiseks väga 
oluline;

4. kutsub ELi üles tagama, et leping on kogu tema poliitikaga, sealhulgas arengu, 
keskkonna, põllumajanduse ja kaubanduse valdkonnas, täielikult kooskõlas;

5. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on sidusrühmade täielik kaasamine ning kui tähtsat 
rolli peavad suutma täita kodanikuühiskond ja erasektor täieõiguslike osalejatena, muu 
hulgas lepingu rakendamises ja järelevalves; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus 
võtaks vabatahtliku partnerluslepingu rakendamiseks vastu ajaliselt piiritletud 
tegevuskava, mis arendaks edasi töömeetodeid läbipaistvuse tagamiseks, tagades 
eelkõige teabe avalikustamise suuniste tõhusa rakendamise ja dokumentide õigeaegse 
jagamise;

6. rõhutab vajadust lõpetada karistamatus metsandussektoris, tagades rikkumiste eest 
vastutusele võtmise; palub Vietnami valitsusel selle eesmärgi saavutamisele kaasa 
aidata, tagades rikkumisest teatajaid käsitlevate vabatahtlike partnerluslepingute sätete 
täieliku rakendamise;

7. tuletab meelde, et lepingu rakendamine peab täiendama ELi kohustusi seoses 
keskkonnakaitsega ja tagama sidususe kohustustega, mille eesmärk on vältida massilist 
metsade hävitamist;

8. kutsub komisjoni üles jätkama Vietnamile FLEGTiga seotud toetuse andmist ja tagama 
FLEGTi protsessi terviklikkuse, eelkõige ebaseadusliku puidu likvideerimisega, 
põlisrahvaste ja metsast sõltuvate kogukondade õiguste kaitsmisega ning 
kodanikuühiskonna täieliku kaasamisega Vietnami puidu õiguspärasuse 
tagamissüsteemi (Vietnamese Timber Legality Assurance System (TLAS)) määruse 
rakendamisse ja toimimisse ning FLEGT lubade väljastamisse; tuletab meelde, et 
selleks, et tagada lepingu tõhus järelevalve ja selle mõju arengule, peaks komisjon 
andma Euroopa Parlamendile jätkuvalt aru lepingu rakendamise kohta;
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9. rõhutab, et halb valitsemistava ja korruptsioon metsandussektoris kiirendavad 
ebaseaduslikku metsaraiet ja metsade seisundi halvenemist; nõuab, et EL suunaks oma 
jõupingutused Vietnami õigusraamistiku ja institutsioonilise suutlikkuse tugevdamisele, 
tegeledes tehniliste ja majanduslike probleemidega, mis takistavad olemasolevate 
siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade tõhusat rakendamist ja jõustamist;

10. osutab vajadusele vältida ebaproportsionaalset halduskoormust puidu leibkondadele 
tarnijatele, vältides samal ajal lünkade tekitamist;

11. rõhutab, et kogu FLEGTi algatuse edukus sõltub muu hulgas pettuste ja korruptsiooni 
vastu võitlemisest, mida on võimalik leida kõigis puidukaubanduse etappides, alates 
puidu ülestöötamisest ja selle transportimisest kuni töötlemiseni, töötlemiseni, 
eksportimiseni, importimiseni ja müümiseni; sellega seoses nõuab, et EL tugevdaks 
oma puidumääruse ulatust ja jõustamist, et võidelda ELi puidu tarneahelas esinevate 
korruptsiooniriskide vastu, muu hulgas korrapärasemate ja süstemaatiliste kontrollide ja 
uurimise kaudu ELi sadamates.
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