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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate 
puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate 
puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta 
(12543/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide 
täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist 
käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu eelnõu (10365/2020),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõike 3 esimesele lõigule ja artikli 207 lõike 4 esimesele 
lõigule koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 
lõikega 7 (C9-0084/2021),

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse1 
(„FLEGTi määrus“),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 
995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused2 
(„ELi puidumäärus“),

– võttes arvesse Pariisi kliimakokkulepet,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke,

– võttes arvesse Euroopa rohelist kokkulepet (COM(2019)0640) ja oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni selle kohta3, 

– võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta maailma 
metsade kaitsmisel ja taastamisel4,

– võttes arvesse oma 22. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi 
õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja 

1 ELT L 347, 30.12.2005, lk 1.
2 ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0212.
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tagasipööramiseks5, 

– võttes arvesse oma 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjate olukorra 
kohta Hondurases6, 

– võttes arvesse ebaseadusliku metsaraie suhtes kohaldatavate ELi eeskirjade, eelkõige 
ELi puidumääruse ja FLEGTi määruse käimasolevat toimivuskontrolli, 

– võttes arvesse ELi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) 2003. aasta tegevuskava ning selle rakendamise töökava 
aastateks 2018–2022, 

– võttes arvesse lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel7, 

– võttes arvesse Hondurase ja ELi vahelist iga-aastast kõrgetasemelist poliitilist dialoogi 
metsanduse valdkonnas,

– võttes arvesse kõrge esindaja ELi nimel tehtud 6. detsembri 2019. aasta avaldust 
Hondurases korruptsiooni ja karistamatuse vastu võitlemise missiooni (MACCIH) 
mandaadi pikendamise kohta,

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni8, mis käsitleb nõukogu otsuse 
eelnõu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0054/2021),

A. arvestades, et peaaegu pool Hondurase pindalast on kaetud metsadega, millest pool on 
troopilised vihmametsad; arvestades, et ülisuur arv puudest ja liikidest on endiselt 
klassifitseerimata; arvestades, et Hondurases on alates 2015. aastast hävinud ligikaudu 
12,5 % metsaalast peamiselt kahjurite leviku tõttu, mille põhjustasid tõenäoliselt 
kliimamuutused, samuti on osa metsaalast hävinud metsatulekahjude, raadamise ja 
ebaseadusliku metsaraie tõttu;

B. arvestades, et Honduras võttis 2014. aastal vastu kliimamuutuste seaduse ja sai 
järgneval aastal esimeseks riigiks, kes avaldas Pariisi kokkuleppe raames oma esimese 
riiklikult kindlaksmääratud panuse, mille üks kohustus oli taastada miljon hektarit 
metsa;

C. arvestades, et metsandussektori osakaal Hondurase majanduses on aastate jooksul 
vähenenud, moodustades viimase 16 aasta jooksul rahvamajanduse kogutoodangust 
umbes 3,6 %, kuna nõuded puidu õiguspärasusele Hondurase eksporditurgudel on 

5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0285.
6 ELT C 58, 15.2.2018, lk 155.
7 ELT L 346, 15.12.2012, lk 3.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.
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muutunud rangemaks, ning samuti on sektori tähtsus kahanenud raadamise tagajärjel; 
arvestades, et vabatahtliku partnerluslepingu (edaspidi „leping“) protsess, milles 
rõhutatakse õiguspärasust ja head valitsemistava, aitab suurendada metsandussektori 
osakaalu, luua maapiirkondades uusi inimväärseid töökohti ja anda riigi elanikele 
sissetulekut; 

D. arvestades, et Hondurase ja ELi vahelise puidukaubanduse maht on praegu tagasihoidlik 
ja see moodustab Hondurase puiduekspordist vähem kui 2 %, kusjuures USA on riigi 
suurim kaubanduspartner ning eksport naaberriikidesse El Salvadori ja Nicaraguasse 
kasvab; arvestades, et leping võib Hondurasele avada rohkem võimalusi ekspordiks ELi 
ja uutele turgudele; 

E. arvestades, et Honduras on Maailmapanga klassifikatsiooni kohaselt keskmisest 
madalama sissetulekuga riik; arvestades, et see on Ladina-Ameerika vaesuselt teine ja 
läänepoolkera vaesuselt kolmas riik; arvestades, et Honduras peab lahendama hulga 
probleeme, et võidelda jätkuvalt muret tekitava vaesuse, ebavõrdsuse, korruptsiooni, 
vägivalla ja karistamatuse vastu ning parandada oma kodanike heaolu ja naiste õiguste 
olukorda, arvestades eriti hiljutist tagasilööki seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste valdkonnas; 

F. märgib, et Hondurase valitsus on võtnud positiivseid kohustusi ja algatanud õigusaktide 
väljatöötamist inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks; peab kahetsusväärseks inimõiguste, 
põlisrahvaste õiguste ja maaomandiõiguste kaitsjate ning keskkonnaaktivistide 
väärkohtlemist, nende kallal tarvitatud vägivalda, nende meelevaldset kinnipidamist, 
ähvardamist ja tapmist; arvestades, et Honduras ei ole alla kirjutanud Escazú 
piirkondlikule lepingule, mis käsitleb keskkonnainfo kättesaadavust, üldsuse osalemist 
ja keskkonnaasjades kohtu poole pöördumist Ladina-Ameerika ja Kariibi mere 
piirkonnas ning mis on esimene keskkonnateemaline leping, mis sisaldab konkreetseid 
sätteid keskkonnakaitsjate ja inimõiguste kaitsjate kohta;

G. arvestades, et Hondurases korruptsiooni ja karistamatuse vastu võitlemise missiooni 
(MACCIH) mandaat lõppes 2020. aasta jaanuaris ja seda ei pikendatud; arvestades, et 
EL ja selle liikmesriigid on kutsunud Hondurase valitsust üles seda mandaati 
pikendama, et tugevdada Hondurases õigusriiki;

H. arvestades, et ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimisleping sõlmiti 2012. aastal ning selle 
kaubandussammast on ajutiselt kohaldatud alates 1. augustist 2013;

I. arvestades, et 2013. aastal sai Hondurasest esimene Ladina-Ameerika riik, kes alustas 
ELiga läbirääkimisi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku partnerluslepingu üle, mille tulemusel 
parafeeriti 2018. aastal lepingu eelnõu;

J. arvestades, et lepingu eesmärk on tagada, et Hondurasest ELi turule suunatud puidu ja 
puittoodete saadetised vastaksid Hondurase puidu õiguspärasuse tagamise süsteemile 
(TLAS) ja seega ka FLEGT-litsentsi saamise tingimustele; arvestades, et omamaine puit 
ja muudele eksporditurgudele suunatud puit peavad samuti vastama TLASi nõuetele 
ning nende puhul tuleb välja anda H-Legali litsents;

K. arvestades, et TLAS põhineb õiguspärasuse määratlusel, tarneahela kontrollimisel, 
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nõuetele vastavuse kontrollimisel, FLEGT-litsentsimisel ja sõltumatul auditil; 

L. arvestades, et leping hõlmab FLEGTi määruse kohaselt viit kohustuslikku puittoodet – 
palke, saematerjali, raudteeliipreid, vineeri ja spooni – ning mitmeid muid puittooteid;

M. arvestades, et FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute eesmärk ja eeldatav kasu ei 
piirdu õiguspärase puiduga kauplemise hõlbustamisega, kuna lepingute eesmärk on 
samuti viia läbi süsteemseid muudatusi metsahalduses ja õiguskaitses, kaasa arvatud 
tööõiguses ja põlisrahvaste õiguses, luua läbipaistvust ja kaasata poliitiliste otsuste 
tegemisel erinevaid sidusrühmi, eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
põliskogukondi, ning toetada majanduslikku integratsiooni ja austada rahvusvahelisi 
kestliku arengu eesmärke; arvestades, et selle lepingu sõlmimiseni viinud 
läbirääkimised on tugevdanud eri sidusrühmade vahelise koostöö ruumi keskkonna-, 
inimõiguste, sotsiaal- ja majandusküsimuste arutamiseks; arvestades, et Honduras tagab, 
et lepingu täitmisse ja järelevalvesse kaasatakse asjaomaseid sidusrühmi olenemata 
nende soost, vanusest, asukohast, religioonist ja uskumustest, etnilisest päritolust, 
rassist, keelest ja puudest, ning et selles osalevad erasektor, kodanikuühiskond, 
kohalikud kogukonnad, Hondurase põlisrahvad ja Aafrika päritolu rahvad ning muud 
metsast sõltuvad rühmad9; 

N. arvestades, et lepinguga nähakse ette lepingu täitmise ühiskomitee, mis vastutab lepingu 
täitmise ja järelevalve eest;

O. arvestades, et EL toetas läbirääkimisprotsessi oma arenguabi raames kolme kahepoolse 
programmi kaudu;

P. arvestades, et Hondurases toimuvad enne 2021. aasta lõppu üldvalimised;

Q. arvestades, et Honduras on küll ratifitseerinud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) konventsiooni nr 169 põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta, kuid ei ole seda 
täielikult rakendanud ega ole oma õigusaktidesse lisanud põlisrahvaste õiguste ÜRO 
deklaratsioonist tulenevat vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku peamist põhimõtet;

1. väljendab heameelt, et lõpule on viidud läbirääkimised ELi ja Hondurase vahelise 
vabatahtliku partnerluslepingu üle, millega tagatakse, et ELi imporditakse ainult 
õiguspäraselt raiutud puitu, edendatakse metsade säästva majandamise tavasid ja 
kestlikku kauplemist õiguspäraselt toodetud puiduga ning parandatakse metsahaldust, 
õigusnormide täitmist (sealhulgas tööjõuga ning töötervishoiu ja -ohutusega seotud 
kohustused), inimõigusi, läbipaistvust, vastutust ja institutsioonilist vastupanuvõimet, 
võttes arvesse asjaolu, et metsad on Hondurase majanduse jaoks olulised ning et riigis 
tuleks metsade raadamise probleemiga tulemuslikumalt tegeleda; nõuab, et mõlemad 
pooled ratifitseeriksid kiiresti lepingu, et see saaks 2021. aastal jõustuda ja sillutada teed 
edasistele olulistele sammudele selle täitmisel, sealhulgas litsentside väljastamisele; 

2. väljendab solidaarsust Hondurasega, kuna lisaks COVID-19 pandeemiale, mis tõi kaasa 
raskeid tagajärgi, sai riik hiljuti tõsiselt kannatada kahe orkaani tõttu; rõhutab, et kiiresti 
ja globaalselt on vaja tegeleda selliste äärmuslike ilmastikunähtuste ja zoonooside 
algpõhjustega, mis on seotud kliimamuutuste, metsade hävitamise ja bioloogilise 

9 Vastavalt vabatahtliku partnerluslepingu artiklile 16.
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mitmekesisuse vähenemisega; 

3. hindab kõrgelt asjaolu, et Hondurasel õnnestus tagada lepingu koostamise protsessis 
oma valitsusasutuste, kodanikuühiskonna, erasektori, põlisrahvaste ja Aafrika päritolu 
rahvaste, akadeemiliste ringkondade ja kogukondade osalemine, kes võtsid selle 
pakkumise vastu ja andsid oma panuse; tunneb heameelt asjaolu üle, et kõik need 
ühiskonnasektorid nõustusid viibima sama läbirääkimislaua taga, mis võimaldas neil 
tunda end kaasatuna ja panustamisvõimelisena;

4. tunnistab, et lepingu täielik täitmine on pikaajaline protsess, mis nõuab terve 
õigusaktide kogumi vastuvõtmist ning piisavat haldussuutlikkust ja asjatundlikkust selle 
rakendamiseks ja jõustamiseks; tuletab meelde, et FLEGT-litsentsimine saab alata alles 
siis, kui Honduras on tõendanud oma puidu õiguspärasuse tagamise süsteemi 
valmisolekut; 

5. rõhutab, et täitmisetapp nõuab siirast ja pidevat konsulteerimist ja mitmete 
sidusrühmade kindlat kaasamist, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
kohalike ja põlisrahvaste kogukondade sisukat osalemist otsuste tegemisel, et tagada 
vaba, eelnev ja teadlik nõusolek; tuletab meelde, et on vaja suurendada läbipaistvust ja 
tagada teabe tõhus avalikustamine ning dokumentide õigeaegne jagamine kohalike 
elanike ja põlisrahvastega; kutsub komisjoni, ELi delegatsiooni Hondurases ja 
liikmesriike üles tagama ja pakkuma praeguste ja tulevaste arengukoostöö vahendite 
raames märkimisväärset suutlikkuse suurendamist ning logistilist ja tehnilist tuge, et 
Honduras saaks täita TLASi ja sellega seotud meetmete rakendamiseks võetud 
kohustusi;

6. väljendab rahulolu Hondurase vabatahtliku partnerluslepingu täitmise tegevuskava 
hiljutise vastuvõtmise üle ja kutsub Hondurase valitsust üles järgima konkreetset, 
ajaliselt piiritletud ja mõõdetavat lähenemisviisi;

7. väljendab muret asjaolu pärast, et alates lepingu parafeerimisest 2018. aasta juulis on 
tapetud rohkem kui 20 keskkonnakaitse ja põlisrahvaste õiguste aktivisti; on veendunud, 
et lepingu edu sõltub suurel määral ohutu ja soodsa keskkonna loomisest, et kaitsta 
keskkonnaaktiviste, inimõiguste kaitsjaid ja rikkumistest teatajaid, milleks tuleb tagada 
tõhusad õiguskaitsevahendid inimõiguste rikkumise korral ning võidelda karistamatuse 
vastu; rõhutab sellega seoses, et Escazú lepingu ratifitseerimine oleks oluline samm 
õiges suunas; nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus võtaks meetmeid selle 
saavutamiseks; 

8. usub, et korruptsioonivastane võitlus peab olema pidev; tunneb heameelt, et läbipaistvus 
on lepingu sõlmimise protsessis osutunud kasulikuks ning eelseisva täitmisprotsessi 
läbipaistvus tuleks täiel määral tagada; rõhutab, et FLEGTi edu sõltub ka võitlusest 
pettuste ja korruptsiooni vastu kogu puidu tarneahelas; nõuab sellega seoses, et EL 
suurendaks oma puidumääruse kohaldamisala ja parandaks selle jõustamist, et võidelda 
ELi puidutarneahelas esinevate korruptsiooniriskide vastu, muu hulgas korrapärasemate 
ja süstemaatilisemate kontrollide ja uurimise kaudu ELi sadamates; võtab teadmiseks 
Hondurase senised jõupingutused suurema läbipaistvuse saavutamisel ning nõuab 
tungivalt, et Hondurase valitsus soodustaks metsanduse väärtusahela erinevates lülides 
algatusi, mis võimaldaksid suurendada läbipaistvust ja tagada kõige haavatavamate 
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osalejate, nagu põliskogukondadesse kuuluvate noorte ja naiste, Aafrika päritolu 
inimeste ja väikepõllumajandustootjate kaasamise; nõuab tungivalt, et Hondurase 
valitsus teeks lisaks jõupingutusi, et peatada laialt levinud korruptsioon ja tegeleda 
muude ebaseaduslikku metsaraiet ja metsade seisundi halvenemist soodustavate 
teguritega, pöörates erilist tähelepanu tolliasutustele, Hondurase metsandusametile ning 
metsade ja maaomandiõigustega tegelevatele ministeeriumitele ning muudele 
asutustele, kellel on lepingu täitmisel ja jõustamisel keskne roll; rõhutab vajadust teha 
lõpp karistamatusele metsandussektoris, tagades rikkumiste eest vastutusele võtmise;

9. nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus pikendaks Hondurases korruptsiooni ja 
karistamatuse vastu võitlemise missiooni (MACCIH) mandaati, mis lõppes 2020. aasta 
jaanuaris;

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et Honduras on esimene vabatahtliku partnerluslepingu 
osalisriik, kus läbirääkimistes osalesid eraldi huvirühmana põlisrahvad, kes andsid oma 
eriteadmiste ja seisukohtadega aktiivse panuse; nõuab, et õiguspärasuse määratlusse 
tuleb kiiresti lisada nõue vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku kohta ning nõuab 
vastavate seaduste vastuvõtmist Hondurases; 

11. tunnistab, et vabatahtliku partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste protsess võib 
anda sektoritele võimaluse määrata kindlaks ühised eesmärgid ja prioriteedid, et teha 
jõupingutusi metsade säästva majandamise nimel, ning pakkuda ühiskonnale olulist 
võimalust metsade osalusmajandamiseks kohalikul, kogukonna, piirkonna ning isegi 
riiklikul ja föderaalsel tasandil; 

12. on teadlik asjaolust, et olulised maaomandiga seotud õigused ja Hondurase põliselanike 
kogukondade õigused vajavad selgitamist ning et kohalike ja põliselanike kogukondade 
maaomandi suhtes on vaja konkreetseid kaitsemeetmeid; tuletab meelde, et juurdepääs 
maale, selle kasutamine ja kontroll selle üle on olnud Hondurases sotsiaalsete 
konfliktide, vägivalla ja inimõiguste rikkumise peamine ajend; tuletab eelkõige meelde, 
et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on umbes 80 % Hondurase 
eraomandis oleva maa puhul omandiõigus registreerimata või valesti registreeritud, 
samas kui omandivaidluste lahendamine võib kohtusüsteemi nõrkuse tõttu võtta aastaid; 
nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus eraldaks asjaga tegelevatele avalikele 
institutsioonidele rohkem vahendeid ja tugevdaks nende koordineerimist;

13. rõhutab maakasutuse tähtsust metsahalduses ja vajadust töötada selles valdkonnas välja 
strateegiline tulevikunägemus, mis võtaks arvesse kliimamuutusi; kutsub Hondurase 
valitsust üles tagama tihedat kooskõlastamist metsandussektoris käimasolevate eri 
algatuste vahel, nagu raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate 
heitkoguste vähendamine arengumaades (REDD+), FLEGTi vabatahtlik 
partnerlusleping ja riiklikult kindlaksmääratud panused; 

14. kutsub Hondurase valitsust üles suurendama valvsust ja tugevdama 
metsatulekahjukaitse tsoone eramaal; nõuab tarneahela haldamist loomakasvatus-, 
kohvi- ja palmiõlisektoris, sest see on metsade hävitamise algpõhjustega tegelemisel 
ülioluline; 

15. usub, et selle lepingu üle peetud edukad läbirääkimised näitlikustavad ka liidu 
delegatsioonide tähtsust kolmandates riikides;
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16. nõuab, et kõikidesse FLEGTi vabatahtliku partnerluslepingu täitmisega seotud 
tegevustesse ja projektidesse tuleb integreerida sooline analüüs; nõuab, et maaomandi, 
varade omamise ja kaubandusest mõjutatud sektorites rahalise kaasamise kohta tehtaks 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne sooliselt segregeeritud analüüs; kutsub komisjoni üles 
neid püüdlusi tehniliste ja inimressursside abil toetama;

17. väljendab sügavat muret aborti käsitlevate õigusaktide muutmise pärast Hondurases ja 
mõnes ELi liikmesriigis;

18. rõhutab metsandusega seotud töökohtade ja maapiirkondade tööhõive tähtsust 
Hondurase majandusele, ning et seda tuleks lepingu täitmisel arvesse võtta; peab 
vabatahtlikku partnerluslepingut inimväärse töö edendamise vahendiks; kutsub 
komisjoni ja Hondurase ametiasutusi üles viima läbi ammendavat mõjuhinnangut 
lepingu mõju kohta sektori töötajatele ja väiketootjatele, keda metsaraie suurem kontroll 
võib mõjutada; kutsub komisjoni üles edendama ja toetama mõjutatud töötajatele ja 
tootjatele mõeldud programme, et nad jääksid sektoris konkurentsivõimeliseks; 

19. palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru lepingu täitmise kohta, 
sealhulgas lepingu täitmise ühiskomitee töö kohta, ning kutsub komisjoni üles suhtlema 
aktiivselt Euroopa Parlamendiga: eelkõige võiks komisjon teha parlamendile ettepaneku 
saata ühiskomiteesse oma delegatsioon; 

20. kutsub liikmesriike üles täielikult järgima, rakendama ja jõustama ELi puidumäärust; 
palub komisjonil kaaluda FLEGTi määruse järgmisel läbivaatamisel selle täiustamist 
FLEGT-litsentsimist käsitlevas osas, et saaks kiiresti reageerida vabatahtlikust 
partnerluslepingust tulenevate kohustuste eiramise olulisematele juhtudele; 

21. rõhutab, et kõik maailma riigid, kus on olemas õiguspärase puidu reguleeritud 
imporditurg või kes soovivad sellist turgu välja arendada, saaksid kasu koostööst ja 
võimaluse korral üksteise eeskirjade ja süsteemide, näiteks ELi FLEGTi ja vabatahtlike 
partnerluslepingute toetamisest; rõhutab, et rahvusvahelised standardid oleksid 
tõhusamad ja edendaksid ettevõtjate ja tarbijate jaoks pikaajalist õiguskindlust;

22. rõhutab, et vabatahtlikud partnerluslepingud pakuvad olulist õigusraamistikku nii ELile 
kui ka tema partnerriikidele, mis on võimalik tänu asjaomaste riikide heale koostööle ja 
kaasatusele; toetab Euroopa Komisjoni potentsiaalsete uute partnerite leidmisel FLEGTi 
raames tulevaste vabatahtlike partnerluslepingute sõlmimiseks; 

23. usub, et ELil on väga oluline ja vastutusrikas roll selles, et parandada nii puidu 
pakkumise kui ka nõudluse poolt eesmärgiga ebaseaduslikult toodetud puit tagasi lükata 
ning abistada eksportivaid riike ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamist põhjustava 
korruptsiooni, kliimamuutuste ja inimõiguste rikkumise vastu võitlemisel, ning ELil 
lasub kohustus seda kõike teha; rõhutab vajadust täiendada seda tööd tulevaste ELi 
õigusaktidega, mis käsitlevad hoolsuskohustust eelkõige seoses metsa ohustavate 
kaupadega; märgib Hondurase tähtsust üleilmselt olulise kohvitootjana;

24. rõhutab, et vabatahtlikud partnerluslepingud on lahutamatu osa ELi püüdlustest 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja ÜRO kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 
seatud eesmärgid, eelkõige kestliku arengu eesmärgid; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles integreerima FLEGTi tegevuskava täielikult Euroopa rohelise kokkuleppe uude 
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strateegilisse raamistikku, ergutades selle edendamist ülemaailmsel ja piirkondlikul 
tasandil ning tugevdades veelgi tootvate ja importivate riikide vahelist rahvusvahelist 
koostööd; 

25. nõuab, et EL tagaks kestliku arengu poliitika sidususe vabatahtliku partnerluslepingu ja 
kõigi selle poliitikavaldkondade vahel, sealhulgas kaubanduse, arengu, põllumajanduse 
ja keskkonna valdkonnas, tagades samal ajal lepingu vastastikuse täiendavuse ELi 
kohustustega keskkonna- ja kliimakaitse valdkonnas. 

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hondurase Vabariigi valitsusele 
ja parlamendile.
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 
Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate 
puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta
(2020/0157M(NLE))

Arvamuse koostaja: Hildegard Bentele

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab kindlalt läbirääkimiste lõpuleviimist ELi ja Hondurase vahelise vabatahtliku 
partnerluslepingu üle, millega tagatakse, et ELi imporditakse ainult õiguspäraselt 
raiutud puitu, edendatakse kestliku metsamajandamise tavasid ja kestlikku kauplemist 
õiguspäraselt toodetud puiduga ning parandatakse metsahaldust, õigusnormide täitmist 
(sealhulgas töö, töötervishoiu ja ohutusega seotud kohustused), inimõigusi, 
läbipaistvust, vastutust ja institutsioonilist vastupanuvõimet, võttes arvesse asjaolu, et 
metsad on Hondurase majanduse jaoks olulised ning et riigis tuleks metsade raadamise 
probleemiga tulemuslikumalt tegeleda;

2. rõhutab, et vabatahtlikud partnerluslepingud on osa ELi püüdlustest saavutada Pariisi 
kokkuleppes ja ÜRO kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 seatud eesmärgid, 
eelkõige kestliku arengu eesmärgid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles integreerima 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) 
tegevuskava täielikult Euroopa rohelise kokkuleppe uude strateegilisse raamistikku, 
ergutades selle edendamist ülemaailmsel ja piirkondlikul tasandil ning tugevdades 
veelgi tootvate ja importivate riikide vahelist rahvusvahelist koostööd;

3. väljendab heameelt Hondurase võetud kohustuste ja seni tehtud edusammude üle ning 
on teadlik, et vabatahtliku partnerluslepingu täielik rakendamine on pikaajaline protsess, 
mis hõlmab terve rea õigusaktide vastuvõtmist puidu õiguspärasuse tagamise süsteemi 
(TLAS) loomiseks ja selle toimivaks muutmiseks; rõhutab, et vabatahtliku 
partnerluslepingu rakendamine sõltub paljude sidusrühmade aktiivsest kaasamisest, mis 
tagab eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja 
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põliskogukondade sisulise osalemise otsuste tegemises, ning et lisaks nõuab see püsivat 
poliitilist tahet ning märkimisväärsete inim- ja rahaliste ressursside eraldamist puidu 
õiguspärasuse tagamise süsteemi juhtimiseks; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
abistaks Hondurast kogu FLEGT-litsentside väljastamise protsessis ja pakuks vajalikku 
tehnilist tuge, et kindlustada puidu õiguspärasuse tagamise süsteemi täielik ja 
nõuetekohane rakendamine; tuletab sellega seoses meelde, et järelevalve-, kontrolli- ja 
hindamismehhanismid on usaldusväärse ja tõhusa lepingu lahutamatu osa; rõhutab, et 
ELi delegatsioonidel peaks olema keskne roll Hondurase ametiasutuste töö järelevalves, 
et kaasata tulemuslikult kõik asjaomased sidusrühmad täielikult toimiva puidu 
õiguspärasuse tagamise süsteemi loomise ja vabatahtliku partnerluslepingu rakendamise 
protsessi; usub, et on vaja parlamentaarset järelevalvet vabatahtliku partnerluslepingu 
rakendamise protsessi üle, eelkõige mis puudutab korrapärast arvamuste vahetust 
Hondurase ja ELi rakendamise ühiskomitee määratud sõltumatu audiitoriga;

4. on mures asjaolu pärast, et Hondurasesse on lubatud importida puittooteid, kui need on 
toodetud kooskõlas selle riigi õigusaktidega, kus puud üles töötati, kuna on võimalik, et 
nendes riikides on nõuetekohase hoolsuse standardid madalamad ja et neid tooteid 
võidakse lõpuks kasutada kaupades, mis hiljem eksporditakse ELi;

5. kutsub komisjoni üles eraldama ELi kahepoolsete programmide järgmise programmitöö 
perioodi (2021–2027) osana märkimisväärseid rahalisi vahendeid vabatahtliku 
partnerluslepingu rakendamise toetamiseks, mis peaks võimaldama jälgida edusamme 
vastavalt selgetele kriteeriumidele, tähtajalistele eesmärkidele ja menetlustele, mis 
võimaldavad nõuetele vastavust kontrollida; kutsub lisaks komisjoni üles andma 
korrapäraselt aru FLEGT-tegevuskava edenemise kohta;

6. väljendab sügavat muret selle pärast, et organisatsiooni Global Witness andmetel on 
Honduras maa- ja keskkonnakaitsjate surmade poolest üks maailmas esirinnas olevaid 
riike; väljendab muret eelkõige Garifuna ja Guapinoli mustanahaliste põliskogukondade 
maakaitsjate pärast, kes on hiljuti olnud sunnitud ümber asuma, kriminaliseeritud või 
tapetud konfliktides võimsate konglomeraatidega maa ja vee pärast; rõhutab, seda 
arvesse võttes, kui oluline on tagada sidusrühmade täielik kaasamine ja eelkõige jätkata 
vabatahtliku partnerluslepingu rakendamis- ja järelevalveetapis paljulubavalt alanud 
põliselanike osalemist ja dialoogi, et võtta asjakohaselt arvesse nende vajadusi ja 
soodustada tõhusat koostööd; rõhutab lisaks vajadust suurendada läbipaistvust, eelkõige 
teabe tõhusa avalikustamise ja dokumentide õigeaegse jagamise kaudu kohalike ja 
põliselanikega, ning tagada tõhus juurdepääs kohtu- ja haldusmenetlustele, sealhulgas 
õiguskaitsele ja õiguskaitsevahenditele;

7. mõistab teravalt hukka keskkonnaaktivistide ja -kaitsjate kriminaliseerimise Hondurase 
ametivõimude poolt; kutsub Hondurase valitsust üles lõpetama kuritegude 
karistamatuse ja inimõiguste rikkumised ning lõpetama inimõiguste kaitsjate, 
ametiühingutegelaste ja põliskogukondade vastu suunatud korduvad rünnakud, nende 
ahistamise ja hirmutamise;

8. väljendab heameelt asjaolu üle, et vabatahtliku partnerluslepingu õiguspärasuse 
määratluses viidatakse sõnaselgelt metsaaladel elavate Hondurase põlisrahvaste ja 
Aafrika päritolu rahvaste õigustele ning vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku 
põhimõtetele, mis tuleb omandada tavapärase metsamaa ostmise või kasutamise 
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tingimusena kooskõlas inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktidega, nimelt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooniga nr 169 põlis- ja 
hõimurahvaste kohta ning standarditega, mis on esitatud ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) maa-, kalavarude ja metsavalduse 
vastutustundliku haldamise vabatahtlikes suunistes riikliku toiduga kindlustatuse 
kontekstis;

9. tuletab meelde, et juurdepääs maale, selle kasutamine ja kontroll selle üle on olnud 
Hondurases sotsiaalsete konfliktide, vägivalla ja inimõiguste rikkumiste peamine 
allikas; tuletab eelkõige meelde, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on 
umbes 80 % Hondurase eraomandis oleva maa puhul omandiõigus registreerimata või 
valesti registreeritud, samas kui omandivaidluste lahendamine võib kohtusüsteemi 
nõrkuse tõttu võtta aastaid; on sellega seoses veendunud, et vabatahtliku 
partnerluslepingu protsess võiks aidata kaasa maaomandiõiguste kui sotsiaalse õigluse 
küsimuse selgitamisele, sealhulgas tavapäraste maaomandiõiguste tõhusa tunnustamise 
kaudu, võttes arvesse, et põliskogukondadel on sageli kollektiivsed esivanematelt 
päritud õigused maale;

10. rõhutab, et lepingu edu sõltub muu hulgas ka võitlusest pettuste vastu, halva juhtimise 
vastu kõigil haldustasanditel (eelkõige seoses ebaseadusliku metsaraie ja loodusvarade 
halva majandamisega metsandussektoris ja puidukaubandusega) ning korruptsiooni 
vastu puidukaubanduse kõigis etappides alates puidu ülestöötamisest kuni transpordi, 
töötlemise, tootmise, ekspordi, impordi ja müügini; nõuab sellega seoses, et EL 
tugevdaks oma puidumääruse ulatust ja jõustamist, et võidelda ELi puidu tarneahelas 
esinevate korruptsiooniriskide vastu, muu hulgas korrapärasemate ja süstemaatiliste 
kontrollide ja uurimise kaudu ELi sadamates; on lisaks veendunud, et lepingu edu 
sõltub samuti ohutu ja soodsa keskkonna loomisest, et kaitsta keskkonnaalaste 
inimõiguste kaitsjaid ja rikkumisest teatajaid, tagada tõhusad õiguskaitsevahendid 
inimõiguste rikkumise korral ja võidelda karistamatuse vastu; rõhutab sellega seoses, et 
Escazú lepingu ratifitseerimine oleks suurepärane võimalus laiendada Hondurases 
keskkonnaalaseid inimõigusi; nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus võtaks selles 
suunas meetmeid;

11. nõuab, et EL tagaks vabatahtliku partnerluslepingu sidususe kõigi oma 
poliitikavaldkondadega, eelkõige arengu, keskkonna, põllumajanduse ja kaubanduse 
valdkonnas, tagades samal ajal selle vastastikuse täiendavuse ELi kohustustega 
keskkonna- ja kliimakaitse valdkonnas.
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