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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az erdők megőrzése korunk egyik legnagyobb fenntarthatósági 
kihívása, amely nélkül a Párizsi Megállapodás és a zöld megállapodás célkitűzései 
nem érhetők el; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikákkal nem biztosítható az 
erdők fenntartható használata; 

2. üdvözli, hogy a FLEGT cselekvési terv és az önkéntes partnerségi megállapodások 
keretében a harmadik országokkal folytatott együttműködés jó eredményeket hozott 
az illegális fakitermelés kínálati oldali kihívásainak kezelése terén, és hangsúlyozza, 
hogy ezt a munkát fokozni kell a kapacitásépítési lehetőségek tekintetében is; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 2018 és 2022 közötti időszakra szóló uniós 
FLEGT munkaterv teljes körű végrehajtását; 

– állásfoglalási indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

1. megjegyzi, hogy a vállalatok által a kellő gondosságra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségek révén tett valódi önszabályozási kísérletek ellenére nyilvánvaló, hogy az 
összetett, dinamikus és átláthatatlan globális értékláncok gyakran kapcsolódnak az 
erdőirtáshoz; ezért azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki hatékonyabb és szélesebb körű 
intézkedéseket, amelyek az egész Unióra kiterjedő keresleti oldalt kezelik; 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezek az intézkedések megfeleljenek a WTO 
előírásainak, azaz arányosak, megkülönböztetéstől mentesek legyenek, és ne 
minősüljenek önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetésnek vagy a nemzetközi 
kereskedelem rejtett korlátozásának; javasolja, hogy a kis- és középvállalkozások 
kapjanak megfelelő támogatást és átmeneti időt annak érdekében, hogy üzleti 
tevékenységüket az új szabályokhoz igazítsák; 

3. javasolja, hogy valamennyi új kereskedelmi megállapodás tartalmazzon az erdők 
megőrzésére és fenntartható kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a 
többoldalú környezetvédelmi megállapodások – például a Párizsi Megállapodás és a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény – hatékony végrehajtásának biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget; 

4. kitart amellett, hogy az uniós szintű kötelező követelményeket fokozott és megerősített 
globális együttműködéssel és következetes fellépéssel kell kiegészíteni annak elkerülése 
érdekében, hogy az erdőirtásban érintett, nem kívánatos ellátási láncokat a világ más 
régióiba irányítsák. 


