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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. rozhodně podporuje postup FLEGT s Vietnamem, neboť přibližně 45 % území 
Vietnamu je zalesněno a země hraje klíčovou úlohu v odvětví zpracovávání dřeva v 
jihovýchodní Asii; vítá odhodlání Vietnamu úspěšně tento proces realizovat a pokrok, 
kterého se dosud podařilo dosáhnout, včetně dobrovolné dohody o partnerství;

2. zdůrazňuje, že zastavení dovozu nelegálního dřeva ze sousedních zemí je zásadní 
výzvou a naprostou nutností pro úspěšné pokračování procesu; za tímto účelem vyzývá 
Vietnam, aby přijal právní předpisy týkající se dovozu, v nichž budou stanoveny 
povinnosti týkající se náležité péče (zahrnující např. posuzování a zmírňování rizik) a 
které zakážou uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh;

3. připomíná, že udržitelné a inkluzivní obhospodařování lesů má zásadní význam pro 
dosažení cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj a v Pařížské dohodě;

4. vyzývá EU, aby zajistila soulad dohody se všemi svými politikami, a to i v oblasti 
rozvoje, životního prostředí, zemědělství a obchodu;

5. upozorňuje na klíčovou důležitost plného zapojení zúčastněných stran a zásadní úlohy, 
kterou musí sehrávat občanská společnost a soukromý sektor jako plnohodnotní činitelé, 
a to i při provádění a monitorování této dohody; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu k 
tomu, aby přijala akční plán pro provádění dobrovolné dohody o partnerství, který dále 
propracovává pracovní metody pro zajištění transparentnosti, zejména zajištěním 
účinného provádění pokynů týkajících se zveřejňování informací a včasným 
poskytováním dokumentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba ukončit beztrestnost v odvětví lesnictví tím, že zajistí, aby 
přestupky byly stíhány; vyzývá vietnamskou vládu, aby přispěla k dosažení tohoto cíle 
zajištěním plného uplatňování ustanovení dobrovolné dohody o partnerství týkajících se 
oznamovatelů;

7. připomíná, že provádění dohody musí doplňovat závazky EU v oblasti ochrany 
životního prostředí a zajistit soulad se závazky, které jsou zaměřeny na předcházení 
masovému odlesňování;

8. vyzývá Komisi, aby i nadále poskytovala Vietnamu svou podporu v souvislosti s 
procesem FLEGT a zajistila integritu tohoto procesu, zejména prostřednictvím 
vymýcení dodávek nelegálního dřeva, ochrany práv původních obyvatel a komunit 
závislých na lesnictví a plného zapojení občanské společnosti do zavedení a provádění 
vietnamského zákona o systému ověřování zákonnosti původu dřeva a vydávání licencí 
FLEGT; připomíná, že v zájmu zajištění účinného monitorování dohody a jejího dopadu 
na rozvoj by Komise měla i nadále Parlamentu pravidelně podávat zprávy o jejím 
provádění.

9. zdůrazňuje, že špatná správa a korupce v odvětví lesnictví urychlují nezákonnou těžbu 
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dřeva a znehodnocování lesů; žádá, aby EU zaměřila své úsilí na posílení právního 
rámce a institucionální kapacity Vietnamu tím, že se zaměří na technické a hospodářské 
výzvy, které brání účinnému provádění a prosazování stávajících vnitrostátních a 
mezinárodních právních předpisů;

10. poukazuje na to, že je třeba se vyvarovat neúměrného administrativního zatížení 
dodavatelů dřeva do domácností, současně však nesmějí vznikat mezery;

11. zdůrazňuje, že úspěch celé iniciativy FLEGT závisí mimo jiné na boji proti podvodům a 
korupci, které lze nalézt ve všech fázích obchodu se dřevem, od těžby dřeva a jeho 
přepravy po zpracování, výrobu, vývoz, dovoz a prodej; za tímto účelem vyzývá EU, 
aby posílila oblast působnosti a prosazování nařízení EU o dřevu s cílem řešit rizika 
korupce v dodavatelském řetězci dřeva v EU, a to i prostřednictvím pravidelnějších a 
soustavnějších kontrol a vyšetřování v přístavech EU.
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