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VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Fejlesztési Bizottság részéről

 a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére

az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba 
irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) 
megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról
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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és Kamerun közötti önkéntes partnerségi megállapodás célja az erdészeti 
irányítás erősítése, a kameruni fatermékek kedvezményezése és az ország 
versenyképességének javítása a nemzetközi piacokon. 

Az indokolható célkitűzések ellenére a Fejlesztési Bizottság szeretné hozzáfűzni, hogy az 
önkéntes partnerségi megállapodás akkor tekinthető sikeresnek, ha a FLEGT célkitűzései és a 
megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások (a közösségi földbirtoklás és a hozzáférési 
jogok erősítése, a civil társadalom – külön figyelemmel az őshonos lakosságra – tényleges 
részvételének biztosítása az erdészeti irányítással kapcsolatos politika alakítása során, az 
átláthatóság növelése és a korrupció csökkentése) a várakozásnak megfelelően teljesülnek.

E tekintetben legalább két olyan kérdés merül föl, amelyre a Fejlesztési Bizottság rá kívánja 
irányítani a figyelmet: Egyfelől fontos gondoskodni az erdészeti irányítás mélyreható 
megreformálásáról oly módon, hogy az vegye figyelembe az erdőktől függő közösségek és az 
őshonos lakosok szükségleteit, valamint tekintse talppontjának a civil társadalom 
jogalkotásba, illetve a részvételen alapuló erdőgazdálkodásba való bevonását az erdészeti 
irányítás és a végrehajtási mechanizmusok javítása, valamint a korrupció leküzdése 
érdekében. 

Másfelől – a fentebb említett célkitűzésekhez kapcsolódóan – a megállapodásokban világosan 
rögzíteni kell a valamennyi érdekelt fél szerepére és felelősségi körére vonatkozóan a 
jogalkotási folyamat tekintetében irányadó szabályokat, a faanyagok nyomon követésére 
szolgáló rendszer operatívabbá tételének folyamatát, az intézményi keretek kialakítását és a 
szereplők tudatossága növelésének és képességeik erősítésének folyamatát.

Végezetül a Fejlesztési Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy bár a FLEGT, valamint az 
erdőirtás és erdőpusztulás következtében a fejlődő országokban keletkező kibocsátás (REDD) 
csökkentésére irányuló keretek foglalkoznak az erdőhasználat kérdésével, de ezek különálló 
kezdeményezésekként jelennek meg és különböző minisztériumok vezetői hatáskörébe 
tartoznak a partnerországokban. Ennek megfelelően hangsúlyozza, hogy ha nem helyezik 
előtérbe a jó kormányzást és a helyi közösségek és az őshonos lakosság jogainak elismerését, 
akkor a konzultáció módszerei (és adott esetben a kormányzat és a jogrendszer reformja sem) 
nem kerülnek be a REDD kereteibe, holott azok a FLEGT módszerének alkotóelemei. Ezért a 
REDD kereteit a FLEGT konzultációs módszerére kell alapozni, és foglalkozniuk kell az 
erdőpusztulás és az erdőirtás mögöttes okaival is.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.


