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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства напредъка, постигнат чрез споразуменията за доброволно партньорство 
(СДП) за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT), особено в Индонезия, и засиления диалог между 
правителствата, промишлеността и гражданското общество в няколко държави в 
резултат на процеса на сключване на СДП; изразява убеждение, че ЕС следва да 
продължи да си сътрудничи с държавите, сключили СДП, за да гарантира, че 
продължава да бъде привлекателна алтернатива на експортните пазари с по-малко 
строги екологични стандарти; приветства предстоящата проверка за пригодност от 
страна на Комисията на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно 
дървения материал; 

2. призовава Комисията да засили подкрепата за капацитета на държавите, сключили 
СДП, за да се ускори изпълнението на поетите ангажименти, включително за борба 
с корупцията и заблуждаващата информация за безвредност за околната среда, за 
подобряване на доброто управление и проучване на възможността за включване на 
по-амбициозни разпоредби за устойчиво горско стопанство в главите за търговията 
и устойчивото развитие;

3. призовава ЕС да си сътрудничи по-тясно с държави вносителки със сходни 
възгледи в борбата с обезлесяването и изменението на климата, като същевременно 
защитава възможностите за законна търговия;

4. подчертава значението на мерките, с които се гарантира, че търсенето е в 
съответствие със заявените цели, тъй като ЕС е основен вносител на стоки, 
свързани с обезлесяването; 

5. счита, че процесът на издаване на разрешителни по FLEGT допълва доброволното 
сертифициране от трета страна и че е особено полезен за по-малките оператори, 
които често се затрудняват да получат сертифициране чрез схеми в частния сектор.


