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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. üdvözli az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti 
termékek kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi megállapodások révén – 
különösen Indonéziában – elért eredményeket, valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból eredő, több országban a kormányok, az iparág 
és a civil társadalom között zajló fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy az EU-nak 
továbbra is együtt kell működnie az önkéntes partnerségi megállapodást kötött 
országokkal annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is vonzó alternatívát jelentsen a 
kevésbé szigorú környezetvédelmi előírásokkal rendelkező exportpiacokkal szemben; 
üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az önkéntes partnerségi megállapodást kötött 
országoknak nyújtott kapacitástámogatást annak érdekében, hogy felgyorsítsa a 
kötelezettségvállalások végrehajtását, beleértve a korrupció és a zöldrefestés elleni 
küzdelmet, a jó kormányzás javítását, valamint annak megvizsgálását, hogy be lehetne-e 
építeni ambiciózusabb, fenntartható erdészeti rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban működjön együtt a hasonlóan gondolkodó importáló 
országokkal az erdőirtás és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ugyanakkor őrizze 
meg a legális kereskedelem lehetőségeit;

4. hangsúlyozza azon intézkedések fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a kereslet 
összhangban legyen a kitűzött célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz kapcsolódó áruk 
jelentős importőre; 

5. 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.


