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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku 
Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide 
täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (10861/2018),

– võttes arvesse 9. oktoobri 2018. aasta Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku 
Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide 
täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) eelnõu (10877/2018),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 3 esimese lõigu ja lõike 4 esimese lõiguga 
koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 
lõikega 7 (C8-0445/2018),

– võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingut ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu eelnõu;

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu eelnõu,

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse2 
(„FLEGT-määrus“),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitlev tegevuskava (COM(2003)0251),

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2016. aasta järeldusi metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (10721/2016),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused („ELi puidumäärus“)3,

– võttes arvesse keskkonnauuringute ameti 31. mai 2018. aasta aruannet „Serial Offender: 

1 ELT L 329, 3.12.2016, lk 8.
2 ELT L 347, 30.12.2005, lk 1.
3 ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.
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Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber“1 (Korduv rikkuja: Vietnami 
jätkuv ebaseaduslikult raiutud puidu import Kambodžast) ja 25. septembri 2018. aasta 
aruannet „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood 
trade“2 (Vietnam rikub reegleid: vaja on võtta meetmeid võltsitud CITESi lubade vastu 
dalbergiaga (palisander) kauplemisel),

– võttes arvesse ÜRO 2015.–2030. aasta kestliku arengu eesmärke,

– võttes arvesse 12. detsembril 2015. aastal ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste 21. konverentsil (COP21) sõlmitud Pariisi kokkulepet,

– võttes arvesse 2011. aasta „Bonni ülesannet“ (Bonn Challenge), mis seisneb üleilmses 
püüdluses taastada 2020. aastaks 150 miljonit hektarit ning 2030. aastaks 350 miljonit 
hektarit raadatud ja rikutud maad,

 – võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) 2012. aasta aruannet „Green 
carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical 
forests“3 (Roheline süsi, must kaubandus: ebaseaduslik metsaraie, maksupettused ja 
rahapesu maailma troopikametsades),

– võttes arvesse kuritegevuse ja korruptsiooni vastaseid ÜRO konventsioone, sealhulgas 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni ja 
korruptsioonivastast konventsiooni,

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta4,

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni 
arvamust (A8-0093/2019),

A. arvestades, et Vietnamist sai Indoneesia ja Malaisia järel kolmas Aasia riik, kes alustas 
2010. aastal läbirääkimisi metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja 
puidukaubandust (FLEGT) käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimiseks; 
arvestades, et läbirääkimised lõppesid 2017. aasta mais ja leping allkirjastati 19. 
oktoobril 2018;

B. arvestades, et vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk on luua õigusraamistik selle 
tagamiseks, et kogu Vietnamist ELi imporditav vabatahtliku partnerluslepinguga 
hõlmatud puit ja kõik puittooted oleksid toodetud seaduslikult; arvestades, et üldjuhul 
on vabatahtlike partnerluslepingute eesmärk õhutada metsandussektoris selliseid 
süsteemseid muutusi, mis soodustavad metsade kestlikku majandamist, ebaseaduslikule 

1 https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
2 https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
3 Nellemann, C., Interpoli keskkonnakuritegude programm (toim.). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal 
Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. (Roheline 
süsi, must kaubandus: ebaseaduslik metsaraie, maksupettused ja rahapesu maailma troopikametsades. 
Kiirreageerimishinnang.) ÜRO Keskkonnaprogramm, GRIDArendal, 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal 
%20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal%20%20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal%20%20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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raiele lõpu tegemist ning ülemaailmset tegevust metsade raadamise ja nende seisundi 
halvenemise peatamiseks;

C. arvestades, et Vietnam on puidukaubanduse mõttes oluline riik, kelle ekspordile 
orienteeritud puidutöötlemissektor on maailmas suuruselt neljas ja kavatseb saada 
suurimaks; arvestades, et töötlemiskeskusena on Vietnam suur puittoodete ELi ja ka 
oma piirkonna riikidesse, eelkõige Hiinasse ja Jaapanisse eksportija;

D. arvestades, et Vietnam on suur puidu ja puittoodete importija, tema tehased kasutasid 
2017. aastal ligikaudu 34 miljonit kuupmeetrit puitu ja puittooteid; sellest 25 % 
imporditi ja 75 % pärines kodumaistest istandustest, millest paljusid omavad ja 
majandavad väiketalunikud; arvestades, et aastatel 2011–2017 kasvas import 
väärtuseliselt 68 %; arvestades, et viimastel aastatel on Vietnam saavutanud olulist edu 
oma riigis metsaraadamise piiramisel ning metsamaa (koos töönduslike istandustega) 
osakaal tema pindalast on kasvanud – 2005. aastal oli see 37 % ja 2005. aastal 41,65 %; 
arvestades, et 2016. aastast on riigi loodusmetsades raie keelatud;

E. arvestades, et 2017. aastal olid suurimad palkide ja saematerjali tarnijad Kamerun, USA 
ja Kambodža ning suurel määral ka Kongo Demokraatlik Vabariik (Kongo DV); 
arvestades, et alates 2015. aastast on Kambodža olnud suuruselt teine troopilise puidu 
Vietnamisse tarnija, hoolimata Vietnamisse eksportimise väidetavast keelustamisest1; 
arvestades, et aastatel 2016–2017 kasvas import Aafrika riikidest mahuliselt 43 % ja 
väärtuseliselt 40 %; arvestades, et asjatundlikud vabaühendused on juhtinud tähelepanu 
sellele, et Kambodžast ja Kongo DVst eksporditud puidule tuleks omistada kõrge 
riskitase ning ümarpuitu imporditakse tihtipeale riikidest, kus on nõrgad valitsused ja 
suur korruptsiooni- või konfliktioht ning suur ebaseaduslike raiete oht;

F. arvestades, et Kambodža raadamismäär on maailmas suuruselt viiendal kohal ning ÜRO 
statistika kohaselt vähenes Kambodža metsasus, mis 1990. aastal oli 73 %, 2010. 
aastaks 57 %-le;

G. arvestades, et 28. novembri 2006. aasta alldekreedi nr 131 kohaselt võib Kambodžast 
eksportida üksnes istandustest raiutud ümarpuitu, üksnes istanduspuidust toodetud 
töötlemata saematerjali ning üksnes enam kui 25 cm laiuse ja paksusega prusse2; 
arvestades, et igasugune loodusmetsade puidust valmistatud puittoodete eksportimine 
Kambodžast tähendab põhimõtteliselt riigi seaduste rikkumist; arvestades, et 
vabatahtliku partnerluslepingu kohaselt kohustub Vietnam importima üksnes puitu, mis 
on selle lähteriigi õiguse kohaselt seaduslikult raiutud;

H. arvestades, et vabatahtliku partnerluslepingu sõlminud riik kohustub rakendama 
poliitikat, millega tagada, et ELi eksporditakse ainult seaduslikuks tunnistatud puitu ja 
puittooteid3; arvestades, et Vietnam peab võtma vastu õigusaktid, millega kehtestatakse 
puidu seaduslikkuse kontrollimise süsteem (TLAS) ja kehtestatakse vajalikud 

1 https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total 
2 https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
3 Vabatahtlik partnerlusleping hõlmab kõiki olulisemaid ELi eksporditavaid tooteid, eelkõige 2005. aasta 
FLEGT-määruses määratletud viit kohustuslikku puittoodet (palgid, saematerjal, raudteeliiprid, vineer ja spoon), 
samuti mitmeid muid puittooteid nagu puiduhake, parkett, puitlaastplaat ja puitmööbel. Vabatahtlik 
partnerlusleping hõlmab eksporti kõikidesse kolmandatesse riikidesse, kuid litsentsimissüsteemi kohaldatakse 
esialgu ainult ELi suunduvale ekspordile.

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
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haldusstruktuurid ja suutlikkus, et täita ja jõustada oma vabatahtlikust 
partnerluslepingust tulenevaid kohustusi; arvestades, et vabatahtlikku partnerluslepingut 
kohaldatakse nii koduturule kui ka eksportturgudele minevale puidule ja puittoodetele, 
välja arvatud FLEGT-litsentsimissüsteemi viimane etapp, mis on hetkel mõeldud ainult 
ELi eksportimise jaoks;

I. arvestades, et Vietnam on kohustunud võtma vastu õigusaktid, millega puidu ja 
puittoodete importijate hoolsuskohustusele tuginedes tagatakse, et tema turule 
imporditakse ainult seaduslikult toodetud puitu1; arvestades, et vabatahtliku 
partnerluslepingu seaduslikkuse määratluse ühe osana on Vietnam kohustunud 
tunnustama ka ülestöötamisriikide asjaomaseid õigusakte;

J. arvestades, et kõnealuse vabatahtliku partnerluslepingu edendamine piirkonnas aitaks 
oluliselt tugevdada majandusintegratsiooni ja rahvusvaheliste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist; arvestades, et uute vabatahtlike partnerluslepingute sõlmimine, 
eelkõige Vietnamiga piirneva Hiinaga, kes on puidutöötlemissektoris oluline osaleja, 
võimaldaks tagada piirkonnas puidu ja puittoodetega kauplemise seaduslikkuse ja 
kestlikkuse;

K. arvestades, et ainult siis, kui Vietnam on tõendanud kõigi vabatahtliku partnerluslepingu 
kohustuste täielikku täitmist2 ja loonud suutlikkuse tagada sellega seotud õigusaktide 
jõustamine, saab ta ühineda ELi FLEGT-litsentsimissüsteemiga; arvestades, et FLEGT-
litsentsi alusel imporditud puidu puhul eeldatakse, et see on seaduslik vastavalt ELi 
puidumäärusele; arvestades, et Vietnami liitumine FLEGT-litsentsimissüsteemiga 
kiidetakse heaks delegeeritud õigusaktiga;

L. arvestades, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu jõustumine liberaliseerib puidu ja 
puittoodetega kauplemise ning kuni FLEGT-litsentsimise alustamiseni on Vietnamist 
tulev import hõlmatud ELi puidumääruse üldiste hoolsuskohustustega3;

1. tuletab meelde, et metsade säästev ja kaasav majandamine ja haldamine on kestliku 
arengu tegevuskavas 2030 ja Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamiseks väga 
oluline;

2. kutsub ELi üles tagama, et vabatahtlik partnerlusleping oleks igati kooskõlas kõigi tema 
poliitikameetmetega, sealhulgas arengu, keskkonna, põllumajanduse ja kaubanduse 
valdkonnas;

3. toetab jõuliselt FLEGT-protsessi Vietnamiga, arvestades selle riigi tähtsust 

1 Vabatahtliku partnerluslepingu artikli 2 punkti j kohaselt tähendab „seaduslikult toodetud puit“ (edaspidi ka 
„seaduslik puit“) puittooteid, mis on üles töötatud või imporditud ja toodetud kooskõlas II lisas sätestatud 
Vietnami õigusaktidega ja muude kõnealuse lepingu asjaomaste normidega; ja imporditud puidu puhul tähendab 
see puittooteid, mis on üles töötatud, toodetud ja eksporditud ülestöötamisriigi asjakohaste õigusaktide ja V lisas 
kirjeldatud korra kohaselt.
2 EL ja Vietnam hindavad esmalt ühiselt puidu seaduslikkuse kontrollimise süsteemi valmisolekut FLEGT-
litsentsimiseks. Litsentsimine võib alata alles siis, kui mõlemad pooled on leidnud, et süsteem on küllalt 
usaldusväärne.
3 Artikli 13.8 lõike 2 punkt a: [mõlemad lepinguosalised] ergutavad selliste metsasaadustega kauplemise 
edendamist, mis on pärit kestlikult majandatud metsadest ja mis on üles töötatud kooskõlas ülestöötamisriigi 
siseriiklike õigusaktidega; sel eesmärgil võib sõlmida metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku partnerluslepingu. 
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puidutöötlemissektoris; kiidab heaks vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise 
Vietnamiga – lepingu, mis on mõeldud riigis täieliku poliitilise reformi läbiviimiseks, et 
kõrvaldada ebaseaduslikult toodetud puit Vietnami ettevõtjate tarneahelatest; väljendab 
heameelt Vietnami pühendumuse ja seniste saavutuste üle ning on teadlik sellest, et 
vabatahtliku partnerluslepingu täielik rakendamine on pikaajaline protsess, mis hõlmab 
lisaks õigusaktide paketi (TLAS) vastuvõtmisele ka vabatahtliku partnerluslepingu 
rakendamiseks ja jõustamiseks vajaliku haldussuutlikkuse olemasolu; tuletab meelde, et 
FLEGT-litsentsimine saab alata alles siis, kui Vietnam on tõendanud oma TLAS-
süsteemi valmisolekut; võtab teadmiseks raskused riiklikul ja provintsitasandil tehtava 
kooskõlastamisel, mis on aga vajalik vabatahtliku partnerluslepingu põhjalikuks ja 
järjepidevaks täitmiseks kogu riigis, ning palub, et Vietnami valitsus tagaks sellise 
kooskõlastamise;

4. tuletab meelde, et vabatahtliku partnerluslepingu rakendamine peab täiendama ELi 
keskkonnakaitsealaseid kohustusi ja tagama sidususe massilise metsaraadamise 
vältimiseks võetud kohustustega;

5. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel eraldada vabatahtliku partnerluslepingu 
rakendamiseks vajalikud töötajad, sealhulgas ELi delegatsiooni jaoks Hanois, ning 
eraldada praeguste ja tulevaste arengukoostöö rahastamisvahendite raames Vietnamile 
sihtotstarbelised rahalised vahendid vabatahtliku partnerluslepingu rakendamiseks; 
soovitab komisjonil ja Euroopa välisteenistusel abistada Vietnami ametivõime ja 
kodanikuühiskonda, näiteks teha neile kättesaadavaks satelliidifotod; nõuab, et EL 
suunaks oma pingutused Vietnami õigusraamistiku ja institutsioonilise suutlikkuse 
tugevdamisele, tegeledes tehniliste ja majanduslike probleemidega, mis takistavad 
olemasolevate siseriiklike ja rahvusvaheliste normide mõjusat rakendamist ja 
jõustamist;

6. tunnustab Vietnami puidutööstuse võetud kohustusi ebaseadusliku puidu tarneahelatest 
kõrvaldamiseks ja sellealase teadlikkuse tõstmiseks; rõhutab samas, et kõige tähtsam on 
antud valdkonna inimeste mõtlemise muutumine ja energiline jõustamine; tuletab 
meelde, et ebaseadusliku puidu esinemine tarneahelates võib Vietnami töötleva tööstuse 
mainet kahjustada;

7. on aga teadlik sellest, et varasemalt on Vietnam pidanud tegelema märkimisväärsete 
probleemidega Laosest ja viimastel aastatel Kambodžast pärit ebaseadusliku puiduga 
kauplemise vastu võitlemisel; leiab, et sellisel juhul on nii Vietnam kui ka tarnijariigid 
vastutavad selle ebaseadusliku kaubanduse soodustamise eest, sest Vietnami 
ametiasutused, eriti provintsitasandil, on näiteks ametlikke impordikvoote kehtestades 
võtnud vastu ametlikke otsuseid, mis rikuvad selle riigi õigusakte, kus toimub puidu 
ülestöötamine;

8. väljendab heameelt Vietnami lubaduse üle võtta vastu õigusaktid, millega tagatakse, et 
importijate kohustuslikele hoolsusmeetmetele tuginedes imporditakse tema turule ainult 
seaduslikult toodetud puitu, mis on üks vabatahtliku partnerluslepingu peamisi 
saavutusi; tuletab meelde, et kohustuslikud hoolsusmeetmed ei tohiks taanduda vaid 
„linnukese kirjasaamisele“, vaid need peaksid hõlmama kõiki vajalikke samme, nagu 
teabe kogumine, riskide hindamine ja lisameetmete võtmine mis tahes tuvastatud riskide 
leevendamiseks, et vähendada riskitaset „ebaoluliseni“, ning nende täitmist peaksid 
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tagama pädevad riigiasutused, kes kontrollivad põhjalikult ja korrapäraselt iga üksikut 
ettevõtet; juhib tähelepanu raskustele tolliasutuste kaudu hoolsusmeetmete täitmise 
tagamisel, mille ületamiseks on vaja täiendavat koolitust; tuletab meelde, et Vietnami 
ametiasutused peaksid võtma vastu ELi puidumääruses esitatuga sarnase põhjaliku 
hoolsusmeetmete süsteemi, ning rõhutab, et hoolsusmeetmeid reguleerivates riiklikes 
õigusaktides tuleb ette näha sõltumatute kolmandate isikute ärakuulamine; soovitab 
Vietnami ametiasutustel kaaluda võimalust lisada oma hoolsusmeetmete süsteemi 
kolmanda osapoole tehtavad auditid ja ettevõtete riiklik aruandlus, anda ettevõtetele 
nende kohustuste täitmiseks piisavalt abi, vältida puidu kodumajapidamistele tarnijate 
liigset koormamist ning hoiduda õigustühikutest;

9. kutsub Vietnami valitsust üles tagama asjakohased, hoiatavad ja proportsionaalsed 
karistused TLASi rakendavate õigusaktide rikkumise eest, mis impordi puhul hõlmaks 
ebaseadusliku puidu Vietnami turule laskmise täielikku keelustamist ja sellise puidu 
konfiskeerimist; 

10. kiidab heaks sõltumatu hindamise, kaebuste ja tagasiside mehhanismi ning palub 
Vietnami ametiasutustel tagada, et kaebustele reageeritaks nõuetekohaselt, sealhulgas 
vajadusel tõhusate ja hoiatavate täitemeetmete kaudu; loodab, et sellised mehhanismid 
toimivad täiesti läbipaistvalt ning tugevdavad kodanikuühiskonna ja täitevasutuste 
vahelist teabevahetust; väljendab heameelt Vietnami lubaduse üle tagada vabatahtliku 
partnerluslepingu rakendamise sõltumatu järelevalve vabaühenduste, metsaühenduste, 
ettevõtete, ametiühingute, kohalike kogukondade ja metsapiirkondades elavate inimeste 
poolt; rõhutab, kui oluline on nende kaasamine ja neile asja- ja ajakohase teabe 
kättesaadavaks tegemine, et nad saaksid täita oma rolli selles protsessis ning aidata 
jätkuvalt TLASi tugevdada ja selle usaldusväärsust tõsta; tervitab Vietnami lubadust 
anda kodanikuühiskonnale juurdepääs riiklikule metsanduse andmebaasile ning 
soovitab valitsusel TLASi rakendavate õigusaktide osas üldsusega konsulteerida ja 
saadavat tagasisidet arvesse võtta;

11. tervitab vabaühenduste kaasamist vabatahtliku partnerluslepingu läbirääkimiste ajal ja 
järel ning nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus tagaks nende täieliku ja tegeliku 
kaasamise kogu lepingu rakendamise kestel ja ka hiljem, kogu lepingu kohaldamisala 
ulatuses, mis hõlmab ka impordikontrolli, hoolsusmeetmete alaseid kohustusi, 
organisatsioonide klassifitseerimissüsteemi ning ettevõtete ja FLEGT-litsentside 
riskipõhist kontrollimist; rõhutab, kui tähtis on kohalike kogukondade kaasamine nii 
sotsiaal-majanduslikel põhjustel kui ka selleks, et tagada uue metsandusseaduse ja 
vabatahtliku partnerluslepingu raames võetud kohustuste täitmine; 

12. mõistab karmilt hukka üle Kambodža piiri toimuva ebaseadusliku puidukaubanduse 
ning nõuab, et mõlema riigi ametiasutused teeksid koheselt ja täielikult lõpu 
ebaseaduslikule puiduveole, kusjuures see on vabatahtliku partnerluslepingu protsessi 
eduka jätkumise vältimatu eeltingimus; nõuab, et Vietnami ametiasutused uuriksid, 
kõrvaldaksid ametist ja võtaksid vastutusele isikud, kes on vastutavad Kambodža ja 
muud päritolu ebaseadusliku kaubanduse lubamise ja juhtimise eest; tervitab Vietnami 
ametivõimude hiljutist otsust lubada puidukaubandust üksnes suuremate rahvusvaheliste 
nö väravate kaudu ning tugevdada ebaseadusliku kaubanduse vastaste meetmete 
jõustamise suutlikkust; nõuab, et Vietnami ametivõimud liigitaksid otsekohe Kambodža 
päritolu puidu riskantseks puiduks ning kindlustaksid raiet ja puidueksporti 
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reguleerivate Kambodža õigusaktide järgimise, nagu seda eeldavad vabatahtlikust 
partnerluslepingust tulenevad kohustused; kutsub mõlemat riiki üles tõhustama ja 
parandama dialoogi, piiriülest koostööd ning kaubandusandmete ja ebaseaduslikust 
puidukaubandusest tulenevaid riske ja vastavaid kehtivaid õigusakte puudutava teabe 
vahetamist, ning soovitab neil kutsuda EL sellist dialoogi hõlbustama; soovitab 
Vietnamil ja Kambodžal pöörduda abi saamiseks Interpoli poole ning töötada üheskoos 
välja tulemuslikud pikaajalised meetmed võitluseks vohava ebaseadusliku metsaraie ja 
raiutud puidu üle Vietnami piiri smugeldamise vastu; kutsub Vietnami ametiasutusi üles 
kohaldama samu meetmeid impordi suhtes teistest tarnijariikidest, kus esinevad või 
võivad tekkida samasugused probleemid (eelkõige Aafrika riigid, näiteks Kongo DV);

13. rõhutab vajadust tegeleda kogu tarneahela ulatuses ebaseadusliku metsaraie ning 
ebaseaduslikult raiutud puidu veo, töötlemise ja müümise piirkondliku mõõtmega; 
nõuab nimetatud piirkondliku mõõtme lisamist vabatahtliku partnerluslepingu 
hindamismenetlusse, hinnates selleks, milline on seos teiste piirkonna riikide nõrgemate 
jõustamismehhanismide ja nendest riikidest ELi suunduva ekspordi kasvu vahel;

14. rõhutab, et halb valitsemistava ja korruptsioon metsandussektoris hoogustavad 
ebaseaduslikku raiet ja metsade seisundi halvenemist ning toonitab, et FLEGT-algatuse 
edu sõltub ka pettuste ja korruptsiooni tõkestamisest kogu puidutarneahela ulatuses; 
nõuab, et Vietnami valitsus töötaks selle nimel, et peatada laialtlevinud korruptsioon ja 
võidelda muude sellist kauplemist soodustavate teguritega, eelkõige seoses tolli ja 
muude ametiasutustega, kellel on keskne tähtsus vabatahtliku partnerluslepingu 
rakendamisel ja täitmise tagamisel, mis oleks konkreetne märk sellest, et Vietnam 
osaleb täie jõuga vabatahtliku partnerluslepingu protsessis; rõhutab vajadust teha lõpp 
karistamatusele metsandussektoris ning selleks tagada rikkumiste eest vastutusele 
võtmine;

15. väljendab heameelt selle üle, et Vietnami valitsus võttis hiljuti vastu vabatahtliku 
partnerluslepingu rakendamise tegevuskava, ning kutsub teda üles järgima konkreetset, 
kindlate tähtaegadega ja mõõdetavat käsitlust; tervitab uue metsandusseaduse 
jõustumist 1. jaanuaril 2019, sealhulgas selles sisalduvat ebaseaduslikult raiutud puidu 
Vietnamisse importimise keeldu, ning nõuab, et Vietnami ametivõimud tagaksid selle 
keelu täitmise ning vajaduse korral võtaksid kiiresti vastu vajalikud rakendusmeetmed, 
et täita enne TLASi toimima hakkamist tekkiv tühik;

16. väljendab heameelt ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingusse metsade säästvat 
majandamist käsitlevate sätete lisamise üle, mis seonduvad ka vabatahtliku 
partnerluslepinguga; palub komisjonil pöörata vabakaubanduslepingu rakendamise 
käigus erilist tähelepanu puidu ja puittoodetega kauplemisele ning jälgida hoolikalt 
kaubavoogusid, tagamaks et kaubanduse edasine liberaliseerimine ei suurendaks 
ebaseadusliku kaubanduse ohtu;

17. palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile igal aastal aru sellest, kuidas Vietnam 
täidab vabatahtlikku partnerluslepingut ja sealhulgas käesolevas resolutsioonis esitatud 
nõudeid, samuti rakendamise ühiskomitee tegevusest, nii et kui tehakse ettepanek võtta 
vastu FLEGT-litsentside kasutamist lubav delegeeritud õigusakt, saaks teha teadliku 
otsuse; palub komisjonil kaaluda FLEGT-litsentsimist käsitleva määruse järgmisel 
läbivaatamisel selle täiustamist, et saaks kiiresti reageerida olulisematele vabatahtlikust 
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partnerluslepingust tulenevate kohustuste eiramise juhtudele;

18. kutsub komisjoni üles intensiivistama dialoogi ja tutvustama ELi puidumäärust sellistele 
piirkonna suurematele puiduimportijatele ja ELi kaubanduspartneritele nagu Hiina ja 
Jaapan, ning rohkem tähtsustama vajadust leida nende riikidega suhtlemisel, sealhulgas 
kaubandussuhetes konkreetseid lahendusi ebaseadusliku puidukaubanduse 
tõkestamiseks, selleks et luua ülemaailmselt võrdsed tingimused selle probleemi 
lahendamisel; toetab komisjoni tema püüdes alustada Vietnami naaberriikidega 
läbirääkimisi vabatahtlike partnerluslepingute sõlmimiseks kohe, kui selleks vajalikud 
tingimused on täidetud, ning toonitab FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute tähtsust 
seoses tulevaste arengukoostöö rahastamisvahenditega; kutsub komisjoni looma 
vahendeid, et hõlbustada Vietnamil kogemuste vahetamist teiste riikidega, kes on juba 
sõlminud ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi ja Kambodža 
Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.
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rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsust Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta
(2018/0272M(NLE))

Arvamuse koostaja: Jan Zahradil

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab tugevalt metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) protsessi Vietnamiga, kuna umbes 45 % Vietnami pindalast 
on kaetud metsaga ja riigil on väga oluline roll Kagu-Aasia puidutöötlemissektoris; 
väljendab heameelt Vietnami pühendumuse üle sellele protsessile ja seni tehtud 
edusammude, sh vabatahtliku partnerluslepingu üle;

2. rõhutab, et ebaseadusliku puidu importimise peatamine naaberriikidest on suur 
väljakutse ja protsessi edukaks jätkamiseks hädavajalik; sel eesmärgil kutsub Vietnami 
üles võtma vastu impordialaseid õigusakte, mis sisaldavad hoolsuskohustust (mis 
hõlmab riskide hindamist ja leevendamist) ning millega keelatakse ebaseadusliku puidu 
turule toomine;

3. tuletab meelde, et säästev ja kaasav metsamajandus ja juhtimine on säästva arengu 
tegevuskavas 2030 ja Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamiseks väga 
oluline;

4. kutsub ELi üles tagama, et leping on kogu tema poliitikaga, sealhulgas arengu, 
keskkonna, põllumajanduse ja kaubanduse valdkonnas, täielikult kooskõlas;

5. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on sidusrühmade täielik kaasamine ning kui tähtsat 
rolli peavad suutma täita kodanikuühiskond ja erasektor täieõiguslike osalejatena, muu 
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hulgas lepingu rakendamises ja järelevalves; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus 
võtaks vabatahtliku partnerluslepingu rakendamiseks vastu ajaliselt piiritletud 
tegevuskava, mis arendaks edasi töömeetodeid läbipaistvuse tagamiseks, tagades 
eelkõige teabe avalikustamise suuniste tõhusa rakendamise ja dokumentide õigeaegse 
jagamise;

6. rõhutab vajadust lõpetada karistamatus metsandussektoris, tagades rikkumiste eest 
vastutusele võtmise; palub Vietnami valitsusel selle eesmärgi saavutamisele kaasa 
aidata, tagades rikkumisest teatajaid käsitlevate vabatahtlike partnerluslepingute sätete 
täieliku rakendamise;

7. tuletab meelde, et lepingu rakendamine peab täiendama ELi kohustusi seoses 
keskkonnakaitsega ja tagama sidususe kohustustega, mille eesmärk on vältida massilist 
metsade hävitamist;

8. kutsub komisjoni üles jätkama Vietnamile FLEGTiga seotud toetuse andmist ja tagama 
FLEGTi protsessi terviklikkuse, eelkõige ebaseadusliku puidu likvideerimisega, 
põlisrahvaste ja metsast sõltuvate kogukondade õiguste kaitsmisega ning 
kodanikuühiskonna täieliku kaasamisega Vietnami puidu õiguspärasuse 
tagamissüsteemi (Vietnamese Timber Legality Assurance System (TLAS)) määruse 
rakendamisse ja toimimisse ning FLEGT lubade väljastamisse; tuletab meelde, et 
selleks, et tagada lepingu tõhus järelevalve ja selle mõju arengule, peaks komisjon 
andma Euroopa Parlamendile jätkuvalt aru lepingu rakendamise kohta;

9. rõhutab, et halb valitsemistava ja korruptsioon metsandussektoris kiirendavad 
ebaseaduslikku metsaraiet ja metsade seisundi halvenemist; nõuab, et EL suunaks oma 
jõupingutused Vietnami õigusraamistiku ja institutsioonilise suutlikkuse tugevdamisele, 
tegeledes tehniliste ja majanduslike probleemidega, mis takistavad olemasolevate 
siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade tõhusat rakendamist ja jõustamist;

10. osutab vajadusele vältida ebaproportsionaalset halduskoormust puidu leibkondadele 
tarnijatele, vältides samal ajal lünkade tekitamist;

11. rõhutab, et kogu FLEGTi algatuse edukus sõltub muu hulgas pettuste ja korruptsiooni 
vastu võitlemisest, mida on võimalik leida kõigis puidukaubanduse etappides, alates 
puidu ülestöötamisest ja selle transportimisest kuni töötlemiseni, töötlemiseni, 
eksportimiseni, importimiseni ja müümiseni; sellega seoses nõuab, et EL tugevdaks 
oma puidumääruse ulatust ja jõustamist, et võidelda ELi puidu tarneahelas esinevate 
korruptsiooniriskide vastu, muu hulgas korrapärasemate ja süstemaatiliste kontrollide ja 
uurimise kaudu ELi sadamates.
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