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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun är att förbättra 
skogsförvaltningen, främja trävaruprodukter från Kamerun och förbättra landets 
konkurrenskraft på den internationella marknaden. 

Utan att ifrågasätta de mål som med rätta eftersträvas i avtalet skulle utskottet för utveckling 
vilja påminna om att det vore en framgång om Flegs-målen och åtagandena i avtalet (stärka 
gemenskapens rättigheter vad gäller innehav och tillgång till mark, garantera att 
civilsamhället på ett effektivt sätt deltar - med särskild uppmärksamhet på urbefolkningar - i 
det politiska beslutsfattandet gällande skogsförvaltning samt öka insynen och minska 
korruptionen) uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Utskottet för utveckling vill i detta sammanhang vilja betona följande två punkter: Å ena 
sidan är det viktigt att inleda en meningsfull reformprocess för skogsförvaltningen, som 
respekterar behoven hos samhällen och urbefolkningar som är beroende av skogen och som 
grundas på civilsamhällets deltagande i lagstiftningsbeslut och i skogsförvaltningen i syfte att 
förbättra skogsförvaltningen och mekanismerna för kontroll av efterlevnaden samt åtgärda 
korruptionsproblem. 

Å andra sidan, och med tanke på de ovannämnda målen, bör man fastställa tydliga regler i
avtalet om samtliga aktörers roll och ansvar under lagstiftningsreformprocessen, processen för 
att göra systemet för spårning av trävaruprodukter operativt, inrättandet av en institutionell 
ram samt processen för att göra aktörerna medvetna och stärka deras kapacitet.

Slutligen betonar utskottet för utveckling att även om programmen Flegt och REDD 
(minskning av utsläppen från avskogning och skogsförstörelse) avser nyttjande av skogen, ses 
de som åtskilda initiativ och förvaltas av olika ministrar i partnerländerna. Utskottet betonar 
följaktligen att REDD-programmen, i avsaknad av krav på goda styrelseformer och 
erkännande av rättigheter för lokala samhällen och urbefolkningar, kan utelämna de 
samrådsprocesser (och i förekommande fall, styrnings- och lagstiftningsreformer) som ingår i 
Flegt-processen. REDD-programmen måste därför grundas på samrådsprocesserna i enlighet 
med Flegt och ta itu med de underliggande orsakerna till avskogning och skogsförstörelse.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
föreslå att parlamentet ger sitt godkännande.
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