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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на споразумението за доброволно партньорство (СДП) между ЕС и Република 
Конго е да се укрепи управлението на горите, да се предостави стимул за конгоанските 
продукти от дървесина и да се подобри конкурентоспособността на тази страна на 
международния пазар. 

Въпреки основателните амбиции, заложени в споразумението, комисията по развитие 
би искала да припомни, че то ще се счита за успешно, ако бъдат надлежно изпълнени 
целите на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) 
и ангажиментите по споразумението (укрепване на правата на владеене на общинска 
земя и на достъп до нея, гарантиране на реалното участие на гражданското общество —
с особено внимание към коренното население — във формирането на политиките по 
въпроси, свързани с управлението на горите, увеличаване на прозрачността и 
намаляване на корупцията).

В това отношение комисията по развитие би искала да открои най-малко два въпроса: 
от една страна, е важно да се гарантира съдържателен процес на реформа в 
управлението на горите, който отчита потребностите на зависимите от горите 
общности и на коренното население и се основава на включването на гражданското 
общество в законотворчеството и в „горско управление на участието“ с цел да се 
подобри управлението на горите, да се усъвършенстват механизмите за прилагане и да 
се действа срещу корупцията. 

От друга страна и във връзка с гореспоменатите цели, споразуменията следва да 
установят ясни правила, указващи ролите и отговорностите на всички заинтересовани 
страни в процеса на реформа на законодателството, процеса на въвеждане в действие 
на системата за проследяване на дървен материал, процеса на създаване на 
институционалната рамка и процеса на изграждане на чувствителност и укрепване на 
капацитета на участниците.

В заключение комисията по развитие би искала да подчертае факта, че въпреки че 
схемата FLEGT и схемата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на 
горите (REDD) се отнасят до ползването на горите, те се разглеждат като отделни 
инициативи и се администрират от различни министри в страните партньорки. 
Съответно комисията подчертава, че ако не се настоява на доброто управление и 
признаването на права на местните общности и коренното население, схемите REDD 
могат да заобикалят процесите на консултация (и където е приложимо, реформите на 
управлението и на законодателството), които са част от процеса FLEGT. По тази 
причина схемите REDD трябва да се градят на процеса на консултация във връзка с 
FLEGT и да визират същинските причини за обезлесяването и деградацията на горите.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи на Парламента да даде своето одобрение.
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