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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. határozottan támogatja az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra 
és az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozó folyamatot Vietnammal, tekintettel 
arra, hogy Vietnam földterületének mintegy 45%-át erdő borítja, és az ország 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a délkelet-ázsiai fafeldolgozó ágazatban; üdvözli 
Vietnam elkötelezettségét a folyamat iránt és az eddigi előrehaladást, beleértve az 
önkéntes partnerségi megállapodást;

2. hangsúlyozza, hogy a szomszédos országokból származó illegális fabehozatal leállítása 
igen nagy kihívás és teljességgel nélkülözhetetlen a folyamat sikeres továbbviteléhez; 
ennek érdekében felkéri Vietnamot, hogy fogadjon el kötelező átvilágítási 
(kockázatértékelést és -mérséklést is magukban foglaló) kötelezettségeket előíró, 
valamint az illegális forrásokból származó fa piaci forgalomba hozatalát tiltó behozatali 
jogszabályokat;

3. emlékeztet arra, hogy a fenntartható és inkluzív erdőgazdálkodás és erdészeti irányítás 
elengedhetetlen a 2030-ig tartó időszakra szóló fejlesztési menetrendben és a Párizsi 
Megállapodásban rögzített célkitűzések eléréséhez;

4. felhívja az Uniót, hogy gondoskodjon arról, hogy a megállapodás valamennyi uniós –
többek között a fejlesztési, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a kereskedelmi –
szakpolitikával összhangban álljon;

5. felhívja a figyelmet az érdekeltek teljes körű bevonásának, valamint annak 
kulcsfontosságú jelentőségére, hogy a civil társadalom és a magánszektor teljes értékű 
szereplőként vegyen részt többek között a megállapodás végrehajtásában és nyomon 
követésében; ösztönzi a vietnami kormányt, hogy fogadjon el az önkéntes partnerségi 
megállapodás végrehajtását szolgáló, meghatározott időszakra szóló cselekvési tervet, 
amely továbbfejleszti – mindenekelőtt az információk közzétételére vonatkozó 
iránymutatások hatékony végrehajtásának és a dokumentumok időben történő 
megosztásának biztosításával – az átláthatósággal kapcsolatos munkamódszereket;

6. hangsúlyozza, hogy a jogsértések elkövetőinek büntetőeljárás alá vonásával meg kell 
szüntetni, hogy az erdészeti ágazatban büntetlenek maradjanak az elkövetett 
jogsértések; felhívja a vietnami kormányt, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás 
visszaélést bejelentőkre vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtásával 
járuljon hozzá ehhez a célkitűzéshez;

7. emlékeztet arra, hogy a megállapodás végrehajtásának ki kell egészítenie az uniós 
környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat, továbbá biztosítania kell az összhangot a 
tömeges erdőirtás megelőzése kapcsán vállalt kötelezettségekkel;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a továbbiakban is támogassa Vietnamot az erdészeti 
jogszabályok végrehajtása, az erdészeti irányítás és az erdészeti termékek kereskedelme 
területén, és biztosítsa ennek a folyamatnak az integritását, különösen az illegális 
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faanyagok kiszorítása révén, valamint a civil társadalomnak a faanyagok jogszerűség-
igazolási rendszeréről szóló vietnami rendelet végrehajtása és gyakorlati alkalmazása, 
valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, az erdészeti irányítással és az 
erdészeti termékek kereskedelmével kapcsolatos engedélyek kiadása tekintetében 
történő teljes körű bevonása révén; emlékeztet arra, hogy a megállapodás hatékony 
nyomon követésének, továbbá a fejlődésre gyakorolt hatásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak továbbra is rendszeresen jelentést kell tennie a Parlamentnek a 
végrehajtásról;

9. hangsúlyozza, hogy az erdészeti ágazatban a gyenge irányítás, valamint a korrupció 
felgyorsítja az illegális fakitermelés és az erdőpusztulás ütemét; felhívja az Uniót, hogy 
a meglévő nemzeti és nemzetközi szabályok hatékony végrehajtását és érvényesülését 
gátló technikai és gazdasági kihívások kezelésével összpontosítsa erőfeszítéseit a 
vietnami jogi keret és intézményi kapacitás megerősítésére;

10. rámutat, hogy mentesíteni kell az aránytalan adminisztratív terhektől a családi faanyag-
beszállítókat, ugyanakkor el kell kerülni, hogy kiskapuk jöjjenek létre;

11. hangsúlyozza, hogy az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és 
az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozó egész kezdeményezés sikere többek 
között a fakereskedelem valamennyi szakaszában – a fakitermelésben, a kitermelt fa 
szállításában, feldolgozásában, gyártási folyamatok során történő felhasználásában, 
exportálásában és importálásában, valamint értékesítésében – tetten érhető csalások és 
korrupció leküzdésétől függ; ennek érdekében felhívja az Uniót, hogy – többek között 
az uniós kikötőkben történő rendszeresebb és szisztematikusabb ellenőrzésekkel és 
vizsgálatokkal – erősítse meg a fa- és a fatermékpiaci uniós rendelet hatályát és 
végrehajtását az uniós faanyag-ellátási láncon belüli korrupciós kockázatok 
felszámolása érdekében.
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