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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med EU in Republiko Kongo je krepitev 
upravljanja z gozdovi, spodbujanje lesnih proizvodov ter izboljšanje konkurenčnosti te države 
na mednarodnem trgu. 

Ne glede na utemeljenost sporazuma bi Odbor za razvoj rad poudaril, da bo ta uspešen le, če 
se ustrezno izpolnijo cilji in obveznosti FLEGT (krepitev pravic in dostopa skupnosti do 
zemlje, zagotavljanje učinkovitega sodelovanja civilne družbe – s posebnim poudarkom na 
avtohtonem prebivalstvu – pri oblikovanju politike na področju vprašanj, povezanih z 
upravljanjem gozdov, povečanje preglednosti in zmanjšanje korupcije).

V zvezi s tem bi Odbor za razvoj rad poudaril vsaj dve vprašanji: najprej je pomembno 
zagotoviti dejanski proces reforme upravljanja gozdov, ki bo upošteval potrebe skupnosti, 
odvisnih od gozda, in avtohtonih prebivalcev ter ki bo temeljil na sodelovanju civilne družbe 
pri pripravi zakonodaje in gospodarjenju z gozdovi z namenom izboljšanja upravljanja 
gozdov, mehanizmov izvrševanja ter boja proti korupciji. 

Na drugi strani, in v povezavi z zgoraj navedenimi cilji, pa bi morali sporazumi določati jasna 
pravila, ki bodo opredeljevala vlogo in odgovornost vseh interesnih skupin pri zakonodajnih 
reformah, zagotavljanju pravilnega delovanja sistema sledenja lesu, vzpostavitvi 
institucionalnega okvira ter postopku za osveščanje in krepitev usposobljenosti udeležencev.

Odbor za razvoj želi nazadnje opozoriti tudi na dejstvo, da čeprav programa FLEGT ter 
REDD (zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju) 
zadevata problematiko gozdov, se ponavadi obravnavata kot ločeni pobudi, zato se z njimi v 
državah partnericah ukvarjajo različna ministrstva. Glede na to odbor poudarja, da bi se brez 
vztrajanja pri dobrem upravljanju ter priznavanju pravice lokalnih skupnosti in avtohtonih 
prebivalcev programi REDD lahko izognili postopku posvetovanja (in kadar je potrebno, tudi 
reformam upravljanja in zakonodaje), ki so del procesa FLEGT. Zaradi tega morajo projekti 
REDD temeljiti na postopku posvetovanja FLEGT in morajo obravnavati vzroke za krčenje in 
degradacijo gozdov.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot odgovorni odbor, naj Parlamentu 
predlaga, naj predlog sprejme.


