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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zdecydowanie popiera proces FLEGT realizowany z Wietnamem, ponieważ około 45 % 
powierzchni obszarów lądowych Wietnamu jest zalesione, a kraj ten odgrywa kluczową 
rolę w sektorze obróbki drewna w Azji Południowo-Wschodniej; z zadowoleniem 
przyjmuje zaangażowanie Wietnamu w ten proces i dotychczasowe postępy, w tym 
dobrowolną umowę o partnerstwie;

2. podkreśla, że powstrzymanie przywozu nielegalnie pozyskanego drewna z krajów 
sąsiadujących jest poważnym wyzwaniem i absolutną koniecznością dla pomyślnego 
kontynuowania tego procesu; w tym celu wzywa Wietnam do przyjęcia przepisów 
dotyczących przywozu zawierających wymogi w zakresie należytej staranności 
(obejmujące m.in. ocenę i ograniczanie ryzyka) i zakazujących wprowadzania na rynek 
nielegalnie pozyskanego drewna;

3. przypomina, że zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu gospodarka leśna i 
zarządzanie lasami są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumieniu paryskim;

4. wzywa UE do zapewnienia spójności umowy ze wszystkimi obszarami unijnej polityki, 
w tym w dziedzinie rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu;

5. zwraca uwagę na kluczowe znaczenie pełnego zaangażowania zainteresowanych stron 
oraz roli, jaką społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny muszą odgrywać jako 
pełnoprawne podmioty w tym procesie, w tym we wdrażaniu i monitorowaniu umowy; 
nalega, by rząd Wietnamu przyjął plan działania o ustalonym harmonogramie na rzecz 
wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie, w którym dalej będą rozwijane metody 
pracy, aby zapewnić przejrzystość, w szczególności przez zapewnienie skutecznego 
wdrożenia wytycznych dotyczących publicznego ujawniania informacji i terminowej 
wymiany dokumentów;

6. podkreśla potrzebę położenia kresu bezkarności w sektorze leśnictwa przez zapewnienie 
ścigania wykroczeń; wzywa rząd Wietnamu do przyczynienia się do osiągnięcia tego 
celu poprzez zapewnienie pełnego wdrożenia postanowień dobrowolnej umowy o 
partnerstwie dotyczących sygnalistów;

7. przypomina, że wdrożenie umowy musi uzupełnić zobowiązania UE w zakresie 
ochrony środowiska i zapewnić spójność ze zobowiązaniami na rzecz zapobiegania 
masowemu wylesianiu;

8. wzywa Komisję do dalszego wspierania Wietnamu w zakresie FLEGT oraz do 
zapewnienia integralności procesu FLEGT, w szczególności przez wyeliminowanie 
nielegalnie pozyskanego drewna, ochronę praw ludności tubylczej i społeczności, 
których egzystencja zależy od lasów, i pełne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno we wdrażanie i zapewnianie operacyjności rozporządzenia 
dotyczącego wietnamskiego systemu zapewniania legalności drewna (TLAS), jak i w 
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wydawanie zezwoleń FLEGT; przypomina, że aby zapewnić skuteczne monitorowanie 
umowy i jej wpływu na rozwój, Komisja powinna nadal regularnie składać 
Parlamentowi sprawozdania z jej wdrażania;

9. podkreśla, że złe zarządzanie i korupcja w sektorze leśnictwa przyspieszają nielegalny 
wyrąb i degradację lasów; wzywa UE do ukierunkowania swoich wysiłków na 
wzmocnienie ram prawnych i zdolności instytucjonalnych Wietnamu dzięki zmierzeniu 
się z wyzwaniami technicznymi i gospodarczymi, które utrudniają skuteczne wdrożenie 
i egzekwowanie istniejących regulacji krajowych i międzynarodowych;

10. wskazuje na konieczność unikania nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych 
nakładanych na indywidualnych dostawców drewna, a jednocześnie na konieczność 
unikania tworzenia luk;

11. podkreśla, że powodzenie całej inicjatywy FLEGT zależy m.in. od zwalczania oszustw i 
korupcji, do których dochodzi na wszystkich etapach handlu drewnem, począwszy od 
pozyskiwania drewna, jego transportu, przetwarzania, produkcji, wywozu, przywozu i 
sprzedaży; w tym celu wzywa UE, by wzmocniła zakres i egzekwowanie 
rozporządzenia UE w sprawie drewna, tak aby przeciwdziałać zagrożeniom 
korupcyjnym w łańcuchu dostaw drewna w UE, w tym przez bardziej regularne i 
systematyczne kontrole i dochodzenia w unijnych portach.



AD\1174074PL.docx 5/6 PE630.528v02-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ
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