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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scopul acordului de parteneriat voluntar (APV) dintre Uniunea Europeană și Republica 
Camerun este de a consolida guvernanța în domeniul forestier, de a promova produsele din 
lemn provenite din Camerun și de a ameliora competitivitatea acestei țări pe piața 
internațională. 

Fără a aduce atingere aspirațiilor legitime ale acordului, Comisia pentru dezvoltare ar dori să 
reamintească faptul că acesta va fi considerat un succes dacă obiectivele FLEGT și 
angajamentele asumate prin acord (consolidarea proprietății funciare a comunităților și a 
drepturilor de acces, asigurarea participării efective a societății civile, acordându-se o atenție 
deosebită popoarelor indigene, la elaborarea de politici cu privire la aspecte legate de 
guvernanța forestieră; creșterea transparenței și reducerea corupției) sunt îndeplinite 
corespunzător.

În acest sens, Comisia DEVE ar dori să sublinieze cel puțin două aspecte: pe de o parte, este 
importantă asigurarea unui proces eficace de reformă în domeniul guvernanței forestiere, care 
să ia în considerare nevoile comunităților și popoarelor indigene dependente de păduri și care 
să se bazeze pe implicarea societății civile în elaborarea legislației și în administrarea 
participativă a pădurilor în vederea îmbunătățirii guvernanței forestiere, a mecanismelor de 
asigurare a aplicării legii și a eforturilor de combatere a corupției. 

Pe de altă parte, în legătură cu obiectivele menționate anterior, acordurile ar trebui să 
definească norme clare care să precizeze rolurile și responsabilitățile tuturor părților interesate 
în cadrul procesului de reformă legislativă, al procesului de punere în funcțiune a sistemului 
de trasabilitate a lemnului, al procesului de creare a cadrului instituțional și al procesului de 
sensibilizare a actorilor și de consolidare a capacităților acestora.

În cele din urmă, Comisia pentru dezvoltare ar dori să sublinieze faptul că, deși FLEGT și 
sistemele de reducere a emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD) se 
ocupă de utilizarea pădurilor, ele sunt percepute ca inițiative separate și sunt tratate de 
ministere diferite în țările partenere. În consecință, Comisia DEVE subliniază că, în absența 
unui accent pus pe buna guvernanță și pe recunoașterea drepturilor comunităților locale și ale 
popoarelor indigene, sistemele REDD pot eluda procesele de consultare (și, acolo unde este 
relevant, reformele legislative și privind guvernanța) care fac parte din procesul FLEGT. Din 
acest motiv, sistemele REDD trebuie să se sprijine pe procesul de consultare din cadrul 
FLEGT și să abordeze cauzele fundamentale ale despăduririi și ale degradării pădurilor.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să își dea aprobarea.


