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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Konžskou republikou je posílit správu 
lesů, podpořit konžské dřevařské výrobky a zlepšit konkurenceschopnost země na 
mezinárodních trzích. 

Nehledě na oprávněné naděje spojené s dohodou by Výbor pro rozvoj rád připomněl, že za 
úspěch bude považováno už to, pokud budou náležitě splněny cíle dohody FLEGT a závazky 
vyplývající z dohody (posílení vlastnictví půdy místních společenství i jejich práv na přístup
k lesním zdrojům, zajištění účinné účasti občanské společnosti – se zvláštní pozorností 
věnovanou domorodým národům – na tvorbě politiky v oblasti týkající se správy lesů, 
zvyšování transparentnosti a snižování korupce).

V této souvislosti jsou zde nejméně dvě otázky, na které by výbor DEVE rád upozornil: na 
jedné straně je důležité zajistit smysluplnou reformu správy lesů, která zohlední potřeby 
společenství závislých na lesích a domorodých národů a která je založena na zapojení 
občanské společnosti do tvorby právních předpisů a na participačním hospodaření s lesy, 
jejímž cílem je zlepšit správu lesů, donucovací mechanismy a boj s korupcí. 

Na straně druhé by v souvislosti s výše uvedenými cíli měly dohody definovat jasná pravidla,
v nichž budou uvedeny úlohy a povinnosti všech zúčastněných stran v průběhu právní 
reformy, zavádění systému sledování pohybu dřeva, stanovování institucionálního rámce
a zvyšování a posilování kompetencí zúčastněných stran.

Nakonec by Výbor pro rozvoj rád upozornil na skutečnost, že ačkoli se dohoda FLEGT
a program snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů zabývají využíváním lesů, jedná 
se o dvě na sobě nezávislé iniciativy, které v partnerských zemích spadají pod různé ministry. 
Zdůrazňuje proto, že nebude-li se trvat na řádné správě věcí veřejných a uznání práv místních 
společenství a domorodých národů, lze konzultační postupy (a v případě potřeby i reformu 
práva a správy věcí veřejných), které jsou součástí procesu vyplývajícího z dohody FLEGT,
v rámci programů snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů obejít. Z tohoto důvodu 
musí programy snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů vycházet z konzultačního 
procesu podle dohody FLEGT a řešit zásadní příčiny odlesňování a poškozování lesů.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby navrhl 
Parlamentu tento návrh schválit.
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