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LÜHISELGITUS

ELi ja Kongo Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk on parandada 
metsahaldust, edendada Kongo puittoodete kaubandust ja suurendada riigi konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul. 

Kuigi lepingus on seatud põhjendatud eesmärgid, tahab arengukomisjon meelde tuletada, et 
lepingut saab pidada edukaks juhul, kui nõuetekohaselt täidetakse metsaõigusnormide 
täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade – FLEGT) kava eesmärke ja lepinguga võetud kohustusi (toetada 
kogukonna maaomandit ja juurdepääsuõigust; tagada kodanikuühiskonna aktiivne osalemine 
metsahalduse poliitika väljatöötamises, pöörates erilist tähelepanu põlisrahvastele; suurendada 
läbipaistvust ja vähendada korruptsiooni).

Seepärast tahab arengukomisjon juhtida tähelepanu vähemalt kahele asjaolule. Ühelt poolt on 
oluline tagada mõistlik metsahaldusreformi läbiviimine, mille juures võetakse arvesse metsast 
sõltuvate kogukondade ja põlisrahvaste vajadusi ning mis rajaneb kodanikuühiskonna 
osalemisel õigusloomeprotsessis ning kaasaval metsahaldusel eesmärgiga parandada 
metsahaldust, järelevalve mehhanisme ja korruptsiooniga tegelemist. 

Teisalt tuleks eespool nimetatud eesmärkidest tulenevalt kehtestada lepingutes selged 
eeskirjad, millega määratakse kindlaks kõigi osalejate roll ja vastutus õigusreformi 
läbiviimisel, puidu päritolu kindlakstegemise süsteemi kasutuselevõtul, institutsioonilise 
raamistiku loomisel ning osalejate teavitamisel ja suutlikkuse suurendamisel.

Lõpetuseks soovib arengukomisjon juhtida tähelepanu asjaolule, et kuigi FLEGT ja metsade 
raadamisest ja metsa seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamise (REDD) 
kavad tegelevad metsade kasutamisega, on need loodud omaette algatustena ning on 
partnerriikides eri ministrite vastutusalas. Arengukomisjon rõhutab seepärast, et hea 
valtsemistava järgimist ning kohalike kogukondade ja põlisrahvaste õiguste tunnustamist 
nõudmata võib REDD-kavade puhul minna mööda konsulteerimisprotsessist (ning mõnel 
juhul ka haldus- ja õigusreformist), mis on osa FLEGTist. Seetõttu peavad REDD-kavad 
olema välja töötatud FLEGTi konsulteerimisprotsessi järgides ning tegelema metsaraadamise 
ja metsade seisundi halvenemise algpõhjustega.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


