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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je cilj sporazumov o prostovoljnem partnerstvu v okviru zakonodaje, 
upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) oblikovati pravni okvir, katerega 
cilj je zagotoviti, da so ves les in lesni proizvodi, uvoženi iz partnerskih držav v EU, ki 
jih zajemajo sporazumi o prostovoljnem partnerstvu, proizvedeni zakonito; poudarja, da 
so sporazumi o prostovoljnem partnerstvu na splošno namenjeni spodbujanju sistemskih 
sprememb v gozdarskem sektorju za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, izkoreninjenje 
nezakonite sečnje in v podporo svetovnim prizadevanjem za zaustavitev krčenja in 
degradacije gozdov; poudarja, da prostovoljni partnerski sporazumi zagotavljajo 
pomemben pravni okvir tako za EU kot za njene partnerske države, kar so omogočili 
dobro sodelovanje in prizadevanja zadevnih držav;

2. pozdravlja napredek, ki je bil dosežen v okviru sporazumov o prostovoljnem 
partnerstvu o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov 
(FLEGT), pa tudi okrepljeni dialog med vladami, gospodarstvom in civilno družbo v 
več državah, do katerega je prišlo na podlagi procesa sporazumov o prostovoljnem 
partnerstvu; ugotavlja, da je doslej sporazume o prostovoljnem partnerstvu z EU 
ratificiralo sedem držav (Kamerun, Srednjeafriška republika, Gana, Indonezija, Liberija, 
Republika Kongo in Vietnam), med katerimi je Indonezija prva in doslej edina s 
sistemom izdajanja dovoljenj v okviru FLEGT, ki deluje od leta 2016, in da je EU 
zaključila pogajanja in parafirala sporazume o prostovoljnem partnerstvu s Hondurasom 
in Gvajano, medtem ko pogajanja potekajo še s šestimi drugimi državami 
(Slonokoščena obala, Demokratična republika Kongo, Gabon, Laos, Tajska in 
Malezija); poudarja, da so sporazumi o prostovoljnem partnerstvu zelo učinkovit okvir 
za vzpostavljanje dobrih partnerstev s temi državami ter da bi bilo treba spodbujati nove 
sporazume o prostovoljnem partnerstvu s še več partnericami; je prepričan, da bi morala 
EU še naprej sodelovati z državami, s katerimi ima sklenjen sporazum o prostovoljnem 
partnerstvu, da bo tudi v prihodnje dovolj privlačna alternativa izvoznim trgom z manj 
strogimi okoljevarstvenimi standardi; priznava pomen uredbe FLEGT in uredbe EU o 
lesu pri preprečevanju vstopa nezakonito pridobljenega lesa na trg EU; poziva EU, naj 
poveča financiranje za FLEGT; pozdravlja, da bo Komisija v bližnji prihodnosti 
preverila primernost uredbe FLEGT in uredbe EU o lesu, kar bo tudi priložnost za 
izboljšanje njunega izvrševanja in razširitev njunega področja uporabe;

3. poudarja, da je treba še izboljšati izvajanje in izvrševanje uredbe EU o lesu, da bi kar 
najbolje ohranili trajnostno trgovino z uvoženimi in doma proizvedenimi lesom in 
lesnimi proizvodi; znova zahteva, da se uvoz lesa in lesnih proizvodov temeljiteje 
preverja na mejah EU, da bi zagotovili, da uvoženi proizvodi dejansko izpolnjujejo 
merila za vstop v EU; vztraja, da mora Komisija zagotoviti, da se bodo pri carinskem 
nadzoru po vsej EU spoštovali isti standardi, in sicer z neposrednim mehanizmom za 
enoten carinski nadzor ob usklajevanju z državami članicami in ob doslednem 
spoštovanju načela subsidiarnosti;

4. poziva Komisijo, naj pri krepitvi obstoječih politik zagotovi skladnost sporazumov o 
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prostovoljnem partnerstvu FLEGT z vsemi svojimi politikami, tudi na področjih 
razvoja, okolja, kmetijstva in trgovine; poziva Komisijo, naj v prihodnjih dvostranskih 
in večstranskih trgovinskih sporazumih določi standarde za uvoz lesa in tako prepreči 
spodkopavanje uspehov, doseženih prek akcijskega načrta FLEGT z državami 
proizvajalkami lesa;

5. poziva Komisijo, naj bolj podpira gradnjo zmogljivosti v državah, ki so sklenile 
sporazum o prostovoljnem partnerstvu, da bodo lahko hitreje izpolnile dane zaveze, 
med drugim to, da bodo preprečevale korupcijo in lažno oglaševanje prijaznosti do 
okolja (ang. greenwashing) ter izboljšale upravljanje in preglednost; poudarja, da bi bilo 
treba korupcijo, povezano z nezakonito sečnjo, obravnavati v okviru trgovinske politike 
EU; poziva Komisijo, naj zagotovi vključitev bolj ambicioznih določb za trajnostno 
gozdarstvo in varstvo ekosistemov, ki se bodo v celoti izvajale, v poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju v sporazumih o prosti trgovini, vključno z določbami o nezakoniti 
sečnji in protikorupcijskimi določbami; pozdravlja dejstvo, da bo Pariški sporazum 
bistveni element prihodnjih sporazumov; poziva EU, naj okrepi sodelovanje z 
organizacijami, katerih cilj je preprečevati kriminal na področju gozdarstva v svetu;

6. poziva EU, naj izboljša mednarodno sodelovanje tako, da poveča prizadevanja v 
ključnih mednarodnih forumih, vključno s Svetovno trgovinsko organizacijo in 
Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj; poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za večstransko ali dvostransko sodelovanje, vključno s pospešitvijo pogajanj o 
sporazumu o okoljskih dobrinah v okviru Svetovne trgovinske organizacije, s 
trgovinskimi partnerji in drugimi državami uvoznicami v boju proti krčenju gozdov in 
podnebnim spremembam, ki so posledice uvoza, pri tem pa zaščiti možnosti za zakonito 
trgovino in okrepi trajnostno upravljanje zemljišč in kmetijstvo, pa tudi lastništvo 
zemljišč in dobro upravljanje v tretjih državah;

7. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da raziskave še vedno potrjujejo zaskrbljujočo povezavo 
med zoonotskimi boleznimi, kot je covid-19, in krčenjem gozdov, podnebnimi 
spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti; 

8. pozdravlja sporočilo EU z dne 23. julija 2019 o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in 
obnovo svetovnih gozdov; opozarja, da sta trajnostno in vključujoče upravljanje gozdov 
in gospodarjenje z njimi bistvena za uresničitev ciljev iz agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030, Pariškega sporazuma in evropskega zelenega dogovora; poudarja, kako 
pomembni so ukrepi, ki zagotavljajo, da je povpraševanje v skladu z navedenimi cilji, 
saj je EU pomemben uvoznik blaga, povezanega s krčenjem gozdov, kot so soja, 
palmovo olje, evkaliptus, guma, koruza, govedina, usnje in kakav, ki pogosto 
povzročajo krčenje gozdov v svetu; poudarja, da se z blagom, kot je kakav, lahko prej 
doseže napredek pri takšnem pristopu, pri čemer bi bilo treba upoštevati izkušnje iz 
procesa sklepanja sporazumov o prostovoljnem partnerstvu v okviru FLEGT; poudarja, 
da mora EU poskrbeti, da bo spodbujala le trajnostne svetovne dobavne verige in 
finančne tokove brez krčenja, ki ne vodijo h kršenju človekovih pravic; poziva 
Komisijo, naj morebitne prihodnje predloge v zvezi z blagom, ki ogroža gozdove, opre 
na pridobljene izkušnje iz akcijskega načrta FLEGT, uredbe EU o lesu, uredbe o 
konfliktnih mineralih, direktive o nefinančnem poročanju, zakonodaje o nezakonitem, 
neprijavljenem in nereguliranem ribolovu ter drugih pobud EU za urejanje dobavnih 
verig; z zanimanjem ugotavlja, da je Komisija napovedala, da namerava pripraviti 
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predloge o potrebni skrbnosti v celotni dobavni verigi proizvodov, ki bodo dani na 
notranji trg; poziva k okrepitvi vloge civilne družbe kot ključnega vira informacij o 
krčenju gozdov; poziva Komisijo, naj pri oblikovanju teh predlogov zagotovi, da to 
blago in proizvodi ne bodo povzročili krčenja gozdov, propadanja gozdov, pretvorbe ali 
degradacije naravnih ekosistemov ali s tem povezanih kršitev človekovih pravic, in da 
se bodo uporabljali za celotno dobavno verigo in bodo zajemali smernice OECD o 
družbeni odgovornosti in človekovih pravicah v trgovini, naj bodo skladni s Svetovno 
trgovinsko organizacijo in naj se opravi temeljita ocena, s katero se ugotovi, da so 
predlogi funkcionalni in uporabni za vse akterje na trgu, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji;

9. poudarja, da povzročitelji krčenja gozdov presegajo gozdarski sektor in so povezani z 
vrsto vprašanj, kot so zemljiška posest, varstvo pravic domorodnih ljudstev, kmetijske 
politike, podnebne spremembe, demokracija, človekove pravice in politična svoboda; 
želi spomniti, da imajo domorodne ženske in kmetice osrednjo vlogo pri varstvu 
gozdnih ekosistemov; poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za celovito 
obravnavo krčenja gozdov na podlagi skladnega okvira politike, pri tem pa zagotovi 
ohranjanje ekosistemov; meni, da je enakost spolov pri izobraževanju o gozdarstvu ena 
ključnih točk pri trajnostnem upravljanju gozdov, ki bi se morala odražati v akcijskem 
načrtu EU; opozarja na pomen spoštovanja vodilnih načel OZN o podjetništvu in 
človekovih pravicah; podpira tekoča pogajanja za vzpostavitev zavezujočega 
instrumenta OZN na področju človekovih pravic za nadnacionalne družbe in druga 
podjetja in poudarja, kako pomembno je, da EU proaktivno sodeluje v tem procesu;

10. meni, da sistem izdajanja dovoljenj FLEGT dopolnjuje prostovoljno certificiranje tretjih 
izdajateljev in da prinaša koristi zlasti manjšim gospodarskim subjektom, ki v okviru 
programov zasebnega sektorja pogosto le stežka pridobijo dovoljenje;

11. prepričan je, da imajo lahko politike zelenih javnih naročil pomembno vlogo pri 
spodbujanju trgovine z zakonitim in trajnostnim lesom; ugotavlja pa, da ima večina 
držav članic EU vzpostavljeno obvezno politiko nakupa za osrednje vladne službe in 
prostovoljno politiko za lokalne organe, ki prevzemajo večji del javne porabe; poziva 
države članice, naj izboljšajo statistične podatke o količini lesa, ki ga kupijo, vključno z 
navedbo, koliko trajnostnega in zakonitega materiala oziroma materiala z dovoljenjem v 
okviru FLEGT bi bilo mogoče vključiti v njihovo javno naročanje;

12. želi spomniti, da je les s konfliktnih območij že eno od področij ukrepanja v okviru 
akcijskega načrta za FLEGT, da pa je bilo za rešitev tega problema storjeno premalo; 
poziva Komisijo, naj izpolni svojo zavezo, da bo razširila obveznosti za potrebno 
skrbnost iz uredbe EU o lesu, da bi bil les s konfliktnih območij vključen v prihodnji 
pregled;

13. poudarja, da so jasne zaveze o boju proti krčenju gozdov vključene v vse nove 
trgovinske sporazume, vključno z Mercosurjem in drugimi;

14. poziva Komisijo, naj uporabi nove določbe protidampinške uredbe v zvezi z okoljsko in 
podnebno politiko;

15. poziva EU, naj okrepi povezavo med trgovinsko in razvojno politiko, med drugim z 
boljšim izvajanjem pravil v okviru splošnega sistema preferencialov plus (GSP +) v 
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partnerskih državah; poziva Komisijo, naj sodeluje z upravičenci v tem sistemu pri 
pripravi akcijskih načrtov za gospodarjenje z gozdovi, da bi zagotovila učinkovito 
izvajanje njihovih okoljskih zavez.
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