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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Kamerunom je posilňovanie lesného 
hospodárstva, podpora kamerunských produktov z dreva a zlepšovanie konkurencieschopnosti 
krajiny na medzinárodných trhoch. 

Bez ohľadu na oprávnené nádeje spájajúce sa s dohodou by chcel Výbor pre rozvoj 
pripomenúť, že za úspech sa bude považovať už to, ak budú riadne splnené ciele dohody 
FLEGT a záväzky vyplývajúce z tejto dohody (posilnenie vlastníctva pôdy miestnou 
komunitou a jej práv na prístup k nej, zabezpečenie účinnej účasti občianskej spoločnosti na 
tvorbe politiky v oblasti lesného hospodárstva – s osobitným zreteľom na domorodé 
obyvateľstvo, zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie).

V tejto súvislosti existujú najmenej dve otázky, ktoré by chcel výbor DEVE zdôrazniť: Na 
jednej strane je dôležité zaručiť zmysluplnú reformu správy lesného hospodárstva, ktorá 
zohľadní potreby komunít závislých od lesov a domorodého obyvateľstva a ktorá bude 
vychádzať z účasti občianskej spoločnosti na tvorbe právnych predpisov a na participačnom 
lesnom hospodárstve s cieľom zlepšiť správu lesov, mechanizmy dohľadu nad zákonnosťou 
a boj s korupciou. 

Na druhej strane by dohody mali v súvislosti s uvedenými cieľmi vymedziť jasné pravidlá 
určujúce úlohy a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán v priebehu právnej reformy, 
sfunkčňovania procesu sledovania pohybu dreva, stanovovania inštitucionálneho rámca 
a senzibilizácie a posilňovania spôsobilostí aktérov.

Nakoniec by chcel Výbor pre rozvoj zdôrazniť skutočnosť, že hoci sa dohoda FLEGT 
a programy znižovania emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD) zaoberajú 
využívaním lesa, považujú sa za oddelené iniciatívy a v partnerských krajinách ich riadia 
rôzne ministerstvá. Zdôrazňuje preto, že pokiaľ sa nebude trvať na dobrej správe a uznávaní 
práv miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva, programy REDD môžu obchádzať 
proces konzultácie (a prípadne správu a právne reformy), ktoré sú súčasťou procesu 
vyplývajúceho z dohody FLEGT. Z tohto dôvodu musia programy REDD vychádzať 
z konzultačného postupu vyplývajúceho z dohody FLEGT a riešiť prvotné príčiny 
odlesňovania a degradácie lesa.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
odporučil Parlamentu udeliť svoj súhlas.
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