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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti 
irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes 
partnerségi megállapodások célja, hogy olyan jogi keretet biztosítsanak, amelynek célja 
annak biztosítása, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások hatálya alá tartozó, 
partnerországokból az EU-ba importált valamennyi faanyag és fatermék előállítása 
jogszerűen történjen; hangsúlyozza, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások 
általános célja rendszerszintű változások előmozdítása az erdészeti ágazaton belül a 
fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése, az illegális fakitermelés felszámolása, 
valamint az erdőirtást és az erdőpusztulást megakadályozó, az egész világra kiterjedő 
erőfeszítések támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy az önkéntes partnerségi 
megállapodások fontos jogi keretet biztosítanak mind az EU, mind a partnerországok 
számára, amit az érintett országok jó együttműködése és szerepvállalása tesz lehetővé;

2. üdvözli az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az 
erdészeti termékek kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén elért eredményeket, valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból eredő, több országban a kormányok, az iparág 
és a civil társadalom között zajló fokozott párbeszédet; megjegyzi, hogy eddig hét 
ország ratifikált az EU-val kötött önkéntes partnerségi megállapodásokat (Kamerun, a 
Közép-afrikai Köztársaság, Ghána, Indonézia, Libéria, a Kongói Köztársaság és 
Vietnám), köztük Indonézia az első és eddig az egyetlen olyan partner, amely 2016 óta 
érvényes FLEGT-engedéllyel rendelkezik, és hogy az EU lezárta a tárgyalásokat és 
parafálta az önkéntes partnerségi megállapodásokat Hondurasszal és Guyanával, 
miközben hat másik országgal (Elefántcsontparttal, a Kongói Demokratikus 
Köztársasággal, Gabonnal, Laosszal, Thaifölddel és Malajziával) is folynak a 
tárgyalások; hangsúlyozza, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások nagyon 
hatékony keretet jelentenek ahhoz, hogy jó partnerségeket hozzanak létre ezekkel az 
országokkal, és hogy elő kell mozdítani a további partnerekkel kötött új önkéntes 
partnerségi megállapodásokat; meggyőződése, hogy az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé szigorú 
környezetvédelmi előírásokkal rendelkező exportpiacokkal szemben; elismeri a 
FLEGT-rendelet és az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet fontosságát az illegálisan 
kitermelt fa uniós piacra való bejutásának megakadályozásában; felszólítja az EU-t, 
hogy növelje a FLEGT finanszírozását; üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, közelgő célravezetőségi vizsgálatát, amely 
egyben lehetőséget kínál e rendeletek végrehajtásának megerősítésére és hatályának 
kiterjesztésére;

3. hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a fa- és fatermékpiaci uniós rendelet 
végrehajtását és érvényesítését annak érdekében, hogy fenntartsák az importált és a 
belföldön kitermelt, illetve előállított faanyagok, illetve fatermékek fenntartható 
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kereskedelmét; megismétli azon kérését, hogy meg kell erősíteni a behozott faanyagok 
és fatermékek ellenőrzését az uniós határokon annak biztosítása érdekében, hogy a 
behozott termékek valóban megfeleljenek az Unióba való behozatal kritériumainak; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vámellenőrzések 
egy közvetlen egységes vámellenőrzési mechanizmus keretében Unió-szerte ugyanazon 
szabályok szerint, a tagállamokkal egyeztetve és a szubszidiaritás elvével teljes 
összhangban folyjanak;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a meglévő szakpolitikák megerősítésekor biztosítsa a 
FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások összhangját valamennyi 
szakpolitikájával, többek között a fejlesztés, a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a 
kereskedelem területén; felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeli két- és többoldalú 
kereskedelmi megállapodásaiban tárgyaljon a faimportra vonatkozó előírásokról, hogy 
azok ne veszélyeztessék a FLEGT cselekvési terv révén a fakitermelő országokkal elért 
sikereket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott kapacitástámogatást annak érdekében, hogy felgyorsítsa a 
kötelezettségvállalások végrehajtását, beleértve a korrupció és a zöldrefestés elleni 
küzdelmet, valamint a jó kormányzás és az átláhatóság fokozását; hangsúlyozza hogy az 
uniós kereskedelempolitika keretében foglalkozni kell az illegális fakitermeléssel 
kapcsolatos korrupcióval; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló 
fejezeteibe építsen be ambiciózusabb és teljeskörűen végrehajtott fenntartható 
erdőgazdálkodási és ökoszisztéma-védelmi rendelkezéseket, beleértve az illegális 
fakitermeléssel kapcsolatos korrupcióellenes rendelkezéseket is; üdvözli, hogy a Párizsi 
Megállapodás a jövőbeli megállapodások alapvető eleme lesz; felhívja az EU-t, hogy 
fokozza az együttműködést azokkal a szervezetekkel, amelyek célja a globális erdészeti 
bűncselekmények megelőzése;

6. felhívja az EU-t, hogy erősítse meg a nemzetközi együttműködést azáltal, hogy fokozza 
erőfeszítéseit a kulcsfontosságú nemzetközi fórumokon, többek között a Kereskedelmi 
Világszervezetben (WTO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben 
(OECD); felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a multilaterális, plurilaterális vagy 
kétoldalú együttműködés lehetőségeit, beleértve a WTO keretében a kereskedelmi 
partnerekkel és más importáló országokkal a környezeti termékekről szóló 
megállapodásról folytatott tárgyalások felgyorsítását az erdőirtás és az importból eredő 
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén, megőrizve ugyanakkor a legális kereskedelem 
lehetőségeit, megerősítve a fenntartható földgazdálkodást és mezőgazdaságot, valamint 
a földtulajdoni és -használati viszonyokat és a jó kormányzást a harmadik országokban;

7. aggodalommal jegyzi meg, hogy a kutatások továbbra is aggasztó kapcsolatot mutatnak 
ki a zoonózisok, például a Covid19, valamint az erdőirtás, az éghajlatváltozás és a 
biológiai sokféleség csökkenése között; 

8. üdvözli a 2019. július 23-i, „A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló 
uniós fellépés fokozásáról” című uniós közleményt; emlékeztet arra, hogy a fenntartható 
és inkluzív erdőgazdálkodás és erdészeti irányítás elengedhetetlen a 2030-ig tartó 
időszakra szóló fenntartható fejlődési menetrendben, a Párizsi Megállapodásban és az 
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európai zöld megállapodásban rögzített célkitűzések eléréséhez; hangsúlyozza azon 
intézkedések fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a kereslet összhangban legyen a 
kitűzött célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz kapcsolódó áruk – például a szója, a 
pálmaolaj, az eukaliptusz, a gumi, a kukorica, a marhahús, a bőr és a kakaó – jelentős 
importőre, amelyek gyakran a globális erdőirtás mozgatórugói; kiemeli, hogy az olyan 
áruk, mint a kakaó, korai esélyt kínálnak arra, hogy előrelépést érjenek el egy ilyen 
megközelítés terén, levonva a tanulságokat a FLEGT önkéntes partnerségi 
megállapodás folyamatából; úgy véli, hogy az EU-nak biztosítania kell, hogy kizárólag 
a fenntartható és erdőirtásmentes ellátási láncokat és pénzmozgásokat támogatja, és 
amelyek nem eredményezik az emberi jogok megsértését; felhívja a Bizottságot, hogy 
az erdőket veszélyeztető árukról szóló jövőbeli javaslatait a FLEGT cselekvési tervből, 
az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletből, a konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló rendeletből, a nem pénzügyi jelentéstételről szóló irányelvből, a 
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló jogszabályokból és az 
ellátási láncok szabályozására irányuló egyéb uniós kezdeményezésekből levont 
tanulságokra alapozza; érdeklődéssel veszi tudomásul a Bizottság bejelentését a belső 
piacon forgalomba hozandó termékek ellátási láncán belüli kellő gondosságra 
vonatkozó jövőbeli javaslatokról; felszólít a civil társadalom mint az erdőirtással 
kapcsolatos alapvető információforrás szerepének megerősítésére; sürgeti a Bizottságot, 
hogy az ilyen javaslatok kidolgozása során biztosítsa, hogy ezek az áruk és termékek ne 
okozzanak erdőirtást, erdőpusztulást, a természetes ökoszisztémák átalakulását vagy 
pusztulását, illetve az emberi jogok ehhez kapcsolódó megsértését, továbbá hogy ezek 
az egész ellátási láncra vonatkozzanak, és terjedjenek ki az OECD-nek a kereskedelem 
terén a társadalmi felelősségvállalásra és az emberi jogokra vonatkozó iránymutatásaira, 
valamint hogy gondos értékelés után a javaslatok működőképesnek és a piac 
valamennyi szereplőjére, köztük a kkv-kra is alkalmazhatónak bizonyuljanak;

9. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás kiváltó okai túlmutatnak az erdészeti ágazaton, és olyan 
kérdések széles köréhez kapcsolódnak, mint a földtulajdoni és -használati viszonyok, az 
őslakos népek jogainak védelme, a mezőgazdasági politikák, az éghajlatváltozás, a 
demokrácia, az emberi jogok és a politikai szabadság; emlékeztet arra, hogy az őslakos 
nők és a női mezőgazdasági termelők központi szerepet töltenek be az erdei 
ökoszisztémák védelmében; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az erdőirtás 
holisztikus kezelésére irányuló erőfeszítéseit egy koherens szakpolitikai keret révén, az 
ökoszisztémák megőrzésének biztosítása mellett; úgy véli, hogy az erdészeti oktatás 
terén a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú kérdés a fenntartható 
erdőgazdálkodás szempontjából, amit az uniós cselekvési tervben is tükrözni kell; 
emlékeztet az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvek tiszteletben tartásának fontosságára; támogatja az arról folyó tárgyalásokat, 
hogy a nemzetközi nagyvállalatok és egyéb üzleti vállalkozások számára létrehozzanak 
egy kötelező ENSZ-eszközt az emberi jogok tekintetében, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Unió proaktívan részt vegyen ebben a folyamatban;

10. úgy véli, hogy a FLEGT engedélyezési eljárás kiegészíti a harmadik fél általi önkéntes 
tanúsítást, és különösen előnyös a kisebb gazdasági szereplők számára, akik gyakran 
nehezen jutnak tanúsítványhoz magánszektorbeli rendszereken keresztül;

11. meggyőződése, hogy a zöld közbeszerzési politikák fontos szerepet játszhatnak a legális 
és fenntartható fakereskedelem ösztönzésében; megjegyzi azonban, hogy a legtöbb 
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uniós tagállam kötelező beszerzési politikát alkalmaz a központi kormányzati szervek 
számára, és önkéntes politikát alkalmaz a közkiadások többségét felhasználó helyi 
hatóságok számára; felhívja a tagállamokat, hogy javítsák az általuk vásárolt fa 
mennyiségére vonatkozó statisztikáikat, többek között annak megjelölésével, hogy 
beszerzéseikbe mennyi fenntartható, legális vagy FLEGT-tanúsítvánnyal rendelkező 
anyagot lehet belefoglalni;

12. emlékeztet arra, hogy a konfliktusövezetből származó faanyagok cselekvési területként 
már szerepelnek a FLEGT cselekvési tervben, egyelőre azonban nem végeztek elegendő 
munkát e kérdés kezelése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse azon 
kötelezettségvállalását, hogy kiterjeszti a fa- és fatermékpiaci uniós rendelet által előírt, 
a kellő gondosság elvén alapuló kötelezettségek hatályát úgy, hogy az vonatkozzon a 
konfliktusövezetből származó faanyagokra is a legközelebbi felülvizsgálat keretében;

13. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás elleni küzdelemre vonatkozó egyértelmű 
kötelezettségvállalások valamennyi új kereskedelmi megállapodásban szerepelnek, 
beleértve a Mercosurt és másokat is;

14. felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza a dömpingellenes rendelet környezet- és 
éghajlatpolitikára vonatkozó új rendelkezéseit;

15. felhívja az EU-t, hogy alakítson ki szorosabb kapcsolatot a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikák között, többek között az általános vámkedvezmény-rendszer plusz (GSP+) 
szabályainak a partnerországokban történő jobb végrehajtása révén; felhívja a 
Bizottságot, hogy környezetvédelmi kötelezettségvállalásaik hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében működjön együtt a GSP+ kedvezményezettjeivel az 
erdőgazdálkodási cselekvési terveken.
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