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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o dobrowolnym partnerstwie między UE a Republiką Konga została zawarta w celu 
poprawy gospodarowania lasami, promowania kongijskich wyrobów z drewna i podniesienia 
konkurencyjności tego kraju na rynkach międzynarodowych. 

Niezależnie od uzasadnionych dążeń zawartych w tej umowie Komisja Rozwoju pragnie 
przypomnieć, że umowa ta zostanie uznana za sukces, jeżeli osiągnięte zostaną w 
zadowalającym stopniu cele FLEGT i zobowiązania podjęte w umowie (poprawa struktury 
rolnictwa i praw dostępu w odniesieniu do gruntów komunalnych, zapewnienie rzeczywistego 
udziału społeczeństwa obywatelskiego – przy czym należy poświęcić szczególną uwagę 
rdzennej ludności – w procesie podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących 
gospodarowania lasami, zwiększenie przejrzystości i zmniejszenie korupcji).

W tym zakresie komisja DEVE pragnie podkreślić przynajmniej dwie kwestie: z jednej strony 
należy zapewnić przemyślaną reformę gospodarki leśnej, uwzględniającą potrzeby 
społeczności i rdzennej ludności, dla której lasy są podstawą bytu, opartą na zaangażowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego w stanowienie prawa, oraz gospodarkę leśną przewidującą 
udział obywateli w celu jej poprawy, udoskonalenia mechanizmów wykonawczych oraz 
zwalczania korupcji. 

Z drugiej strony, nawiązując do wspomnianych wyżej celów, umowy powinny definiować 
jasne zasady określania ról i zakresu odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych 
podmiotów w procesie zmiany przepisów, procesie gwarantowania operacyjności systemu 
śledzenia drewna, przy ustanawianiu ram instytucjonalnych oraz w działaniach zmierzających 
do podnoszenia świadomości zainteresowanych podmiotów i zwiększania ich potencjału.

Komisja Rozwoju pragnie wreszcie podkreślić fakt, że pomimo iż  systemy FLEGT i redukcji 
emisji dwutlenku węgla powodowanej wylesianiem i degradacją lasów (REDD) dotyczą 
kwestii związanych z użytkowaniem lasów, są one postrzegane jako odrębne inicjatywy, w 
związku z czym w krajach partnerskich zajmują się nimi różni ministrowie. W związku z
powyższym podkreśla, że jeżeli nie położy się dużego nacisku na właściwe sprawowanie 
rządów i poszanowanie praw społeczności lokalnych i rdzennej ludności, system REDD może 
pominąć proces konsultacji (a w pewnych przypadkach reformy metod gospodarowania i
przepisów), które stanowią część procesu FLEGT.  Z tych przyczyn system REDD musi 
opierać się na procesie konsultacji FLEGT i przeciwdziałać przyczynom wylesiania i 
degradacji lasów.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.
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