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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is groot voorstander van het Flegt-proces met Vietnam, aangezien ongeveer 45 % van 
de grondoppervlakte van het land bebost is en Vietnam een cruciale rol speelt in de 
houtverwerkende sector in Zuidoost-Azië; is verheugd over de manier waarop Vietnam 
zich voor dit proces inzet en is ingenomen met de tot dusver geboekte vooruitgang, met 
inbegrip van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA);

2. benadrukt dat het een grote uitdaging is om de invoer van illegaal gekapt hout uit de 
buurlanden een halt toe te roepen, maar dat dit absoluut noodzakelijk is om het proces 
met succes te kunnen voortzetten; verzoekt Vietnam met het oog hierop 
invoerwetgeving vast te stellen die voorziet in zorgvuldigheidsverplichtingen (met 
inbegrip van risicobeoordeling en -beperking) en een verbod op het op de markt 
brengen van illegaal hout;

3. brengt in herinnering dat duurzaam en inclusief bosbeheer en -bestuur van essentieel 
belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs;

4. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat de overeenkomst in lijn is met al haar 
beleidsmaatregelen, ook op het gebied van ontwikkeling, milieu, landbouw en handel;

5. wijst erop dat de volledige betrokkenheid van belanghebbenden van essentieel belang is 
en dat er beslist een belangrijke en volwaardige rol moet zijn weggelegd voor het 
maatschappelijk middenveld en de particuliere sector, ook bij de tenuitvoerlegging en 
monitoring van de overeenkomst; spoort de Vietnamese regering aan om een 
tijdgebonden actieplan voor de tenuitvoerlegging van de VPA vast te stellen, teneinde 
haar werkmethoden om voor transparantie te zorgen verder te ontwikkelen, met name 
door zorg te dragen voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van richtsnoeren voor de 
openbaarmaking van informatie en de tijdige verspreiding van documenten;

6. beklemtoont dat er een einde moet worden gemaakt aan de straffeloosheid in de 
bosbouwsector door er zorg voor te dragen dat overtreders worden vervolgd; verzoekt 
de Vietnamese regering hiertoe bij te dragen door ervoor te zorgen dat de in de VPA 
opgenomen bepalingen betreffende klokkenluiders volledig ten uitvoer worden gelegd;

7. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst een aanvulling moet vormen 
op de verbintenissen van de EU op het gebied van milieubescherming, en in samenhang 
moet zijn met de verbintenissen ter voorkoming van massale ontbossing;

8. roept de Commissie op met Flegt verband houdende steun te blijven verlenen aan 
Vietnam en de integriteit van het Flegt-proces te waarborgen, in het bijzonder door een 
einde te maken aan de illegale houtkap, de rechten van inheemse volkeren en 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van de bossen te beschermen en het 
maatschappelijk middenveld ten volle te betrekken zowel bij de tenuitvoerlegging en 
inwerkingstelling van het besluit inzake het Vietnamese systeem ter waarborging van de 
wettigheid van hout en houtproducten (TLAS), als bij de verlening van Flegt-
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vergunningen; wijst erop dat de Commissie, met het oog op de doeltreffende monitoring 
van de overeenkomst en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling, regelmatig verslag 
moet blijven uitbrengen aan het Parlement over de tenuitvoerlegging;

9. benadrukt dat slecht bestuur en corruptie in de bosbouwsector de illegale houtkap en de 
aantasting van bossen in de hand werken; roept de EU op haar inspanningen te richten 
op de versterking van het Vietnamese rechtskader en de institutionele capaciteit van het 
land, door de technische en economische uitdagingen aan te pakken die de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van de bestaande nationale en internationale 
regelgeving in de weg staan;

10. onderstreept hoe belangrijk het is dat houtleveranciers niet worden opgezadeld met 
onevenredige administratieve lasten, maar dat het ontstaan van lacunes tegelijkertijd 
wordt voorkomen;

11. beklemtoont dat het welslagen van het gehele Flegt-initiatief onder meer afhangt van de 
aanpak van fraude en corruptie, die in alle stadia van de houthandel voorkomen, van de 
houtkap en het vervoer van hout tot de verwerking, de productie, de uitvoer, de invoer 
en de verkoop; roept de EU in dit verband op het toepassingsgebied en de handhaving 
van de EU-houtverordening te versterken om de corruptierisico's in de 
houttoeleveringsketen van de EU aan te pakken, onder meer door regelmatiger en 
systematischer controles en onderzoeken uit te voeren in EU-havens.
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