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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. močno podpira proces FLEGT z Vietnamom, saj je približno 45 % vietnamske 
kopenske površine pogozdene, ta država pa ima ključno vlogo v lesnopredelovalni 
industriji jugovzhodne Azije; pozdravlja zavezanost Vietnama temu procesu in 
dosedanji napredek, vključno s sporazumom o prostovoljnem partnerstvu;

2. poudarja, da je preprečevanje uvoza nezakonito pridobljenega lesa iz sosednjih držav 
velik izziv, vendar je nujno potrebno za uspešno nadaljevanje procesa; v ta namen 
poziva Vietnam, naj sprejme uvozno zakonodajo z obveznostmi potrebne skrbnosti (ki 
zajemajo oceno in blažitev tveganja) in ki prepoveduje dajanje nezakonitega lesa na trg;

3. ponovno opozarja, da sta trajnostno in vključujoče upravljanje in uravnavanje gozdov 
bistvena za doseganje ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in pariškega 
sporazuma;

4. poziva EU, naj zagotovi skladnost sporazuma z vsemi svojimi politikami, tudi na 
področjih razvoja, okolja, kmetijstva in trgovine;

5. opozarja na ključni pomen popolne vključenosti deležnikov in vloge, ki jo morajo imeti 
civilna družba in zasebni sektor kot polnopravni akterji, vključno z izvajanjem in 
spremljanjem sporazuma; poziva vietnamsko vlado, naj sprejme časovno opredeljen 
akcijski načrt za izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, ki bo nadalje razvijal 
delovne metode za zagotovitev preglednosti, zlasti z zagotavljanjem učinkovitega 
izvajanja smernic o javnem razkrivanju informacij in pravočasnem posredovanju 
dokumentov;

6. poudarja, da je treba odpraviti nekaznovanost v gozdarskem sektorju, in sicer z 
zagotovitvijo, da se kršitve preganjajo; poziva vietnamsko vlado, naj prispeva k temu 
cilju, tako da zagotovi celovito izvajanje določb o žvižgačih iz sporazuma o 
prostovoljnem partnerstvu;

7. ponovno opozarja, da mora izvajanje sporazuma dopolnjevati zaveze EU k varstvu 
okolja in zagotavljati skladnost z zavezami za preprečevanje obsežnega krčenja gozdov;

8. poziva Komisijo, naj še naprej podpira Vietnam v zvezi s FLEGT in zagotovi celovitost 
procesa FLEGT, zlasti z odpravo nezakonitega lesa, varstvom pravic domorodnih 
ljudstev in skupnosti, odvisnih od gozda, ter polnim sodelovanjem civilne družbe pri 
izvajanju in operacionalizaciji odloka o vietnamskem sistemu za zagotavljanje 
zakonitosti lesa in izvajanju dovoljenj FLEGT; opozarja, da bi morala Komisija, da bi 
zagotovila učinkovito spremljanje sporazuma in njegov vpliv na razvoj, še naprej redno 
poročati Parlamentu o njegovem izvajanju;

9. poudarja, da slabo upravljanje in korupcija v gozdarskem sektorju spodbujata 
nezakonito sečnjo in uničevanje gozdov; poziva EU, naj si prizadeva za okrepitev 
pravnega okvira in institucionalnih zmogljivosti Vietnama z reševanjem tehničnih in 
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gospodarskih izzivov, ki ovirajo učinkovito izvajanje in izvrševanje veljavnih 
nacionalnih in mednarodnih predpisov;

10. poudarja, da se je treba izogniti nesorazmernemu upravnemu bremenu za dobavitelje 
lesa za gospodinjstva, obenem pa preprečiti nastanek pravnih vrzeli;

11. poudarja, da je uspeh celotne pobude FLEGT med drugim odvisen od boja proti 
goljufijam in korupciji, ki ju je mogoče najti na vseh stopnjah trgovine z lesom, od 
sečnje lesa in njegovega prevoza do predelave, proizvodnje, izvoza, uvoza in prodaje; v 
ta namen poziva EU, naj poveča področje delovanja in izvrševanje uredbe EU o lesu, da 
bi odpravili korupcijska tveganja v verigi preskrbe z lesom v EU, tudi z bolj rednimi in 
sistematičnimi kontrolami in preiskavami v pristaniščih EU;
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