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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. stingri atbalsta FLEGT procesa īstenošanu ar Vjetnamu, jo meži aizņem aptuveni 45 % 
no Vjetnamas zemes platības un šai valstij ir būtiska loma Dienvidaustrumāzijas 
kokmateriālu apstrādes nozarē; atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos īstenot šo procesu, 
kā arī šajā jomā līdz šim panākto progresu, tostarp brīvprātīgo partnerattiecību 
nolīgumu (VPA);

2. uzsver, ka lielākais izaicinājums ir apturēt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu importu no 
kaimiņvalstīm, kas ir absolūts priekšnoteikums tam, lai šis process varētu veiksmīgi 
turpināties; šajā nolūkā aicina Vjetnamu pieņemt tiesību aktus importa jom, kuros būtu 
iekļauti uzticamības pārbaudes pienākumi (paredzot arī riska novērtēšanu un 
mazināšanu) un aizliegums tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus;

3. atgādina — lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un Parīzes 
nolīgumā noteiktos mērķus, ir ārkārtīgi svarīgi īstenot ilgtspējīgu un iekļaujošu meža 
apsaimniekošanu un pārvaldību;

4. aicina ES nodrošināt nolīguma saskaņotību ar visiem tās politikas virzieniem, tostarp 
attīstības, vides, lauksaimniecības un tirdzniecības jomā;

5. vērš uzmanību uz to, ka ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā iesaistīt ieinteresētās personas un 
sniegt iespēju pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam sektoram īstenot savu lomu kā 
pilnvērtīgiem dalībniekiem, tostarp attiecībā uz nolīguma īstenošanu un uzraudzību; 
mudina Vjetnamas valdību pieņemt noteiktā laikā izpildāmu rīcības plānu VPA
īstenošanai, kurā būtu turpmāk izstrādātas darba metodes attiecībā uz pārredzamības 
nodrošināšanu, jo īpaši raugoties, lai tiktu efektīvi īstenotas nostādnes par informācijas 
izpaušanu un savlaicīgu dokumentu apmaiņu;

6. uzsver, ka ir jāizbeidz nesodāmība meža nozarē, nodrošinot, ka par pārkāpumiem sauc 
pie atbildības; aicina Vjetnamas valdību palīdzēt īstenot šo mērķi, nodrošinot VPA
noteikumu pilnīgu īstenošanu trauksmes cēlēju jautājumā;

7. atgādina, ka nolīguma īstenošanai ir jāpapildina ES saistības vides aizsardzības jomā un 
jānodrošina saskaņotība ar saistībām masveida atmežošanas novēršanas jomā;

8. aicina Komisiju arī turpmāk sniegt Vjetnamai atbalstu saistībā ar FLAGT un nodrošināt 
FLEGT procesa integritāti, jo īpaši izskaužot nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 
tirdzniecību, aizsargājot pirmiedzīvotāju tautu un no meža atkarīgo kopienu tiesības un 
pilnībā iesaistot pilsonisko sabiedrību kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas 
sistēmas (TLAS) dekrēta īstenošanā un FLEGT licenču izsniegšanā; atgādina — lai 
varētu nodrošināt nolīguma un tā ietekmes uz attīstību efektīvu uzraudzību, Komisijai 
arī turpmāk būtu regulāri jāziņo Parlamentam par tā īstenošanu;

9. uzsver, ka vāja pārvaldība un korupcija mežsaimniecības nozarē paātrina nelikumīgu 
mežistrādi un meža degradāciju; aicina ES savos centienos koncentrēties uz Vjetnamas 
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tiesiskā regulējuma un institucionālās spējas stiprināšanu, risinot tehniskas un 
ekonomiskas problēmas, kas traucē efektīvi īstenot un izpildīt jau esošos valsts un 
starptautiskos regulējumus;

10. norāda, ka ir jāizvairās no nesamērīga administratīvā sloga tiem kokmateriālu 
piegādātājiem, kas apgādā mājsaimniecības, tomēr vienlaikus nedrīkst pieļaut 
noteikumu nepilnības;

11. uzsver, ka visas FLEGT iniciatīvas veiksmīga īstenošana ir atkarīga arī no tā, vai tiek 
apkarota krāpšana un korupcija, kas pastāv visos kokmateriālu tirdzniecības posmos no 
kokmateriālu iegūšanas un transportēšanas līdz to apstrādei, ražošanai, eksportēšanai, 
importēšanai un pārdošanai; šajā nolūkā aicina ES stiprināt ES Kokmateriālu regulas 
darbības jomu un izpildi, lai tādējādi apkarotu korupcijas risku ES kokmateriālu 
piegādes ķēdē, tostarp īstenojot regulārākas un sistemātiskākas kontroles un 
izmeklēšanu ES ostās.
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