
PA\832162DA.doc PE448.881v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udviklingsudvalget

2010/0062(NLE)

24.9.2010

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale 
mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse på 
skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter 
til Den Europæiske Union (FLEGT)
(10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Rådgivende ordfører: Eva Joly



PE448.881v01-00 2/3 PA\832162DA.doc

DA

PA_Legapp



PA\832162DA.doc 3/3 PE448.881v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Congo er at styrke 
forvaltningspraksis på skovbrugsområdet, fremme Congos handel med træprodukter og 
forbedre landets konkurrenceevne på det internationale marked. 

Uanset de berettigede forhåbninger med aftalen vil Udviklingsudvalget gerne minde om, at 
det vil blive betragtet som en succes, hvis FLEGT's mål og aftaleforpligtelser (styrkelse af 
samfundets jordbesiddelse og adgangsret, sikring af effektiv deltagelse af det civile samfund,
med særlig vægt på oprindelige folk, i den politiske beslutningsproces på skovbrugsrelaterede 
emner, samt fremme af gennemsigtigheden og bekæmpelse af korruption) opfyldes behørigt.

I denne forbindelse er der mindst to spørgsmål, som DEVE-udvalget gerne vil fremhæve: På 
den ene side er det vigtigt at sikre en meningsfuld skovforvaltningsreformproces, der tager 
hensyn til skovafhængige samfunds og oprindelige folks behov og er baseret på inddragelse af 
civilsamfundet i lovgivningsprocessen og i participatorisk forvaltning af skove med henblik 
på at forbedre skovforvaltning, håndhævelsesmekanismer og bekæmpelse af korruption. 

På den anden side, og knyttet til ovennævnte mål, skal aftalerne fastsætte klare regler med 
angivelse af roller og ansvar for alle interessenter under lovgivningsreformprocessen, 
processen til at gøre træsporingssystemet operationelt, oprettelsen af de institutionelle rammer 
og processen til bevidstgørelse og styrkelse af kapaciteten hos aktørerne.

Endelig vil Udviklingsudvalget gerne understrege, at selv om FLEGT og ordninger til 
reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse i udviklingslande (REDD) 
beskæftiger sig med skovbrug, opfattes de som separate initiativer og håndteres af forskellige 
ministre i partnerlandene. Udviklingsudvalget understreger derfor, at REDD-ordninger, hvis 
der ikke insisteres på god regeringsførelse og anerkendelse af de lokale samfunds og indfødte 
folks rettigheder, kan omgå høringsprocesser (og når det er relevant, nye styreformer og 
lovgivningsreformer), som er en del af FLEGT-processen. Derfor skal REDD-ordninger 
baseres på FLEGT-høringsprocessen og tackle de underliggende årsager til skovrydning og 
skovødelæggelse.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå, at Parlamentet giver sit samtykke.


