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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (BPN) starp ES un Kongo Republiku ir paredzēts 
nostiprināt mežu pārvaldību, veicināt Kongo koksnes izstrādājumu tirdzniecību un uzlabot 
valsts konkurētspēju starptautiskajā tirgū. 

Neatkarīgi no pamatotajiem nolīguma mērķiem Attīstības komiteja gribētu atgādināt, ka to 
varēs uzskatīt par veiksmīgi noslēgtu, ja tiks sasniegti FLEGT mērķi un izpildītas nolīgumā 
noteiktās saistības (nostiprināt kopienas zemes īpašumtiesības un piekļuves tiesības; īpašu 
uzmanību veltot pamatiedzīvotajiem, nodrošināt pilsoniskās sabiedrības efektīvu līdzdalību 
politikas veidošanā mežu pārvaldības jomā; palielināt pārredzamību un mazināt korupciju).

Šajā sakarībā Attīstības komiteja vēlētos vērst uzmanību uz vismaz diviem jautājumiem — no 
vienas puses, ir svarīgi nodrošināt, ka mežu pārvaldības jomā īsteno saprātīgas reformas, 
kurās ņem vērā no meža atkarīgo kopienu un pamatiedzīvotāju vajadzības un kuru pamatā ir 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana likumdošanā un līdzdalība mežu apsaimniekošanā, lai 
uzlabotu mežu pārvaldību un izpildes mehānismus, kā arī lai apkarotu korupciju. 

No otras puses un ņemot vērā iepriekš minētos mērķus, šajos nolīgumos būtu skaidri 
jānosaka, kāda ir visu ieinteresēto pušu loma un kādi ir to pienākumi, veicot tiesību aktu 
reformas, nodrošinot kokmateriālu uzraudzības sistēmas darbību, veidojot iestāžu sistēmu un 
nostiprinot tirgus dalībnieku izpratni un spēju rīkoties.

Visbeidzot, Attīstības komiteja gribētu uzsvērt, ka, kaut arī FLEGT un atmežošanas un mežu 
degradācijas radītās emisijas mazināšanas (REDD) sistēmas risina jautājumus saistībā ar mežu 
izmantošanu, tās tiek uzskatītas par atsevišķiem pasākumiem, kurus veic dažādi partnervalstu 
ministri. Tādēļ komiteja uzsver — ja netiek pieprasīta labas pārvaldības nodrošināšana un 
vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju tiesību atzīšana, REDD sistēmas var apiet apspriežu 
procesus (un attiecīgos gadījumos pārvaldību un likumu reformas), kas ir daļa no FLEGT
īstenošanas procesa. Tādēļ REDD sistēmu pamatā jābūt FLEGT apspriežu procesam un ar tām 
ir jānovērš atmežošanas un mežu degradācijas cēloņi.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ierosināt, lai Parlaments sniedz savu piekrišanu.


