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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo tikslas − 
sustiprinti miškų valdymą, reklamuoti Konge pagamintus medienos produktus ir gerinti šalies 
konkurencingumą pasaulio rinkoje. 

Nepaisant pagrįstų vilčių dėl minėtojo susitarimo, Vystymosi komitetas norėtų priminti, kad 
jis tik tada bus sėkmingas, jei savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos 
produktais (FLEGT) tikslai ir susitarimo įsipareigojimai (stiprinti bendruomenės žemėvaldą ir 
prieigos teises, užtikrinti veiksmingą pilietinės visuomenės dalyvavimą, skiriant ypatingą 
dėmesį vietos gyventojams dėl su miškų valdymu susijusiais klausimais; didinti skaidrumą ir 
mažinti korupciją) yra tinkamai įvykdyti.

Todėl DEVE komitetas norėtų atkreipti dėmesį į mažiausiai du klausimus: viena vertus, 
svarbu užtikrinti prasmingą miškų valdymo reformos procesą, kurio metu atsižvelgiama į nuo 
miškų priklausomų bendruomenių ir vietos gyventojų poreikius, ir kuris yra pagrįstas 
pilietinės visuomenės įsitraukimu į teisėkūros procesą r į dalyvaujamąjį miškų valdymą, 
siekiant pagerinti miškų valdymą ir vykdymo mechanizmus bei kovoti su korupcija. 

Kita vertus, susitarimas, susijęs su minėtais tikslais, turėtų apibrėžti aiškias taisykles, kurios 
reglamentuotų visų suinteresuotų dalyvių vaidmenis ir atsakomybę teisinės reformos metu, 
per kurią imtų veikti medienos atsekamumo sistema, būtų sukurta institucinę sistemą ir 
sukurtas procesas, kurio metu būtų sustiprinti visų dalyvių gebėjimai.

Be to, Vystymosi komitetas norėtų pabrėžti, kad  nors susitarimas dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos 
produktais (FLEGT) bei dėl miškų naikinimo atsirandančių išmetamų teršalų mažinimas 
besivystančiose šalyse, švaraus vystymosi mechanizmas (ŠVM) sprendžia su miškų 
panaudojimu susijusius klausimus, jie laikomi atskiromis iniciatyvomis ir jas vykdo skirtingos
parnerių šalių ministerijos. Todėl pabrėžia, kad  nors ŠMV gerina tinkamą vietos 
bendruomenių ir gyventojų valdymą ir teisių pripažinimą, tačiau jo schemos aplenkia 
konsultavimosi procesus (tam tikrais atvejais valdymo ir teisės reformos), kurie sudaro 
susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą 
importuojamais medienos produktais (FLEGT) proceso dalį. Dėl šios priežasties ŠMV 
schemos turi būti pagrįstos FLEGT konsultavimosi procesu ir spręstų miškų naikinimo 
priežastis.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 
pritarti šiam pasiūlymui.


