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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību
(12543/2020 – C9-0084/2020 – 2020/0157M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību 
(12543/2020),

– ņemot vērā projektu Brīvprātīgam partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību 
un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka 
izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (10365/2020),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punkta pirmo daļu un 4. punkta pirmo daļu 
kopā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 
7. punktu (C9-0084/2021),

– ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par 
FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā1 
(FLEGT regula),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 
20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus 
un koka izstrādājumus2 (ES Kokmateriālu regula),

– ņemot vērā Parīzes Klimata nolīgumu,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus,

– ņemot vērā paziņojumu par Eiropas zaļo kursu (COM(2019)0640) un 2020. gada 
15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu3, 

– ņemot vērā 2020. gada 16. septembra rezolūciju par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā 
un atjaunošanā4,

– ņemot vērā 2020. gada 22. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko 

1 OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.
2 OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0212.
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regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā5, 

– ņemot vērā 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju 
stāvoklis6, 

– ņemot vērā nelikumīgai mežizstrādei piemērojamo ES noteikumu, jo īpaši ES 
Kokmateriālu regulas un FLEGT regulas, notiekošo atbilstības pārbaudi, 

– ņemot vērā ES 2003. gada Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un 
tirdzniecībai (FLEGT) un darba plānu tā īstenošanai 2018.–2022. gadā, 

– ņemot vērā 2012. gada 29. jūnija Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses7, 

– ņemot vērā Hondurasas un ES ikgadējo augsta līmeņa politikas dialogu meža nozarē,

– ņemot vērā ES vārdā sniegto Augstā pārstāvja 2019. gada 6. decembra deklarāciju par 
to, ka tiek pagarināts mandāts misijai korupcijas un nesodāmības apkarošanas atbalstam 
Hondurasā (MACCIH),

– ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju8 par Padomes lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0054/2021),

A. tā kā gandrīz pusi no Hondurasas sauszemes platības klāj meži, no kuriem puse ir tropu 
lietus meži; tā kā Hondurasā joprojām ir milzīgs neklasificētu koku un sugu daudzums; 
tā kā kopš 2015. gada Hondurasa zaudējusi aptuveni 12,5 % no mežu platības, kas 
galvenokārt noticis kaitīgo organismu invāzijas dēļ (visticamāk, klimata pārmaiņu 
ietekmē), savukārt vairākas meža platības zudušas meža ugunsgrēku, mežu izciršanas 
un nelikumīgas mežizstrādes dēļ;

B. tā kā Hondurasa 2014. gadā pieņēma Klimata pārmaiņu likumu un nākamajā gadā kļuva 
par pirmo valsti, kura publicējusi savu pirmo nacionāli noteikto devumu (NND) Parīzes 
nolīguma satvarā, tostarp apņemoties atjaunot mežus viena miljona hektāru platībā;

C. tā kā meža nozares īpatsvars Hondurasas ekonomikā gadu gaitā ir sarucis un pēdējos 16 
gados tas ir aptuveni 3,6 % no NKP, jo stingrākas kļuvušas prasības par kokmateriālu 
likumību Hondurasas eksporta tirgos un notiek vēršanās pret mežu iznīcināšanu; tā kā 
Brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma (BPN) process, kurā tiek uzsvērta likumība un 
laba pārvaldība, palīdz palielināt meža nozares īpatsvaru, nodrošināt kvalitatīvas 
darbvietas laukos un radīt ienākumus Hondurasas iedzīvotājiem; 

5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0285.
6 OV C 58, 15.2.2018., 155. lpp.
7 OV L 346, 15.12.2012., 3. lpp.
8 Tajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
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D. tā kā kokmateriālu tirdzniecības apjoms starp Hondurasu un ES pašlaik ir pieticīgs un 
nepārsniedz 2 % no Hondurasas kokmateriālu eksporta, savukārt lielākā Hondurasas 
tirdzniecības partnervalsts ir ASV un palielinās eksports uz tādām kaimiņvalstīm kā 
Salvadora un Nikaragva; tā kā BPN varētu pavērt lielākas iespējas Hondurasas 
eksportam uz ES un jauniem tirgiem; 

E. tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas klasifikāciju Hondurasa ir valsts ar vidēji zemiem 
ienākumiem; tā kā tā ir otra nabadzīgākā valsts Latīņamerikā un trešā nabadzīgākā 
valsts Rietumu puslodē; tā kā Hondurasai nākas pārvarēt daudzas problēmas cīņā pret 
nabadzību, nevienlīdzību, korupciju, vardarbību un nesodāmību, kas joprojām rada 
pastāvīgas bažas, un Hondurasai ir jāuzlabo savu iedzīvotāju labjutība, kā arī sieviešu 
tiesību stāvoklis, jo īpaši ņemot vērā neseno negatīvo reakciju uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām; 

F. atzīmē, ka Hondurasas valdība uzņēmusies konstruktīvas saistības un ierosinājusi 
tiesību aktus, ar ko aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus; pauž nožēlu par cilvēktiesību, 
pirmiedzīvotāju un zemes tiesību aizstāvju un vides aktīvistu aizskaršanu, vardarbību 
pret viņiem, patvaļīgu aizturēšanu, draudu izteikšanu un nogalināšanu; tā kā Hondurasa 
nav parakstījusi Eskasū reģionālo nolīgumu par informācijas pieejamību, sabiedrības 
līdzdalību un tiesiskumu vides jautājumos Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, kas ir 
pirmais jebkad pieņemtais nolīgums ar konkrētiem noteikumiem par vides un 
cilvēktiesību aizstāvjiem;

G. tā kā 2020. gada janvārī beidzās korupcijas un nesodāmības apkarošanas atbalsta 
misijas Hondurasā (MACCIH) pilnvaras un tās netika atjaunotas; tā kā ES un tās 
dalībvalstis ir aicinājušas Hondurasas valdību šīs pilnvaras atjaunot, lai stiprinātu 
tiesiskumu valstī;

H. tā kā ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums tika noslēgts 2012. gadā un 
tirdzniecības pīlāru provizoriski piemēro no 2013. gada 1. augusta;

I. tā kā 2013. gadā Hondurasa kļuva par pirmo Latīņamerikas valsti, kas sāka sarunas ar 
ES par FLEGT BPN, kuru rezultātā 2018. gadā tika parafēts nolīguma projekts;

J. tā kā BPN mērķis ir nodrošināt, ka visi kokmateriālu un koka izstrādājumu sūtījumi no 
Hondurasas, kas paredzēti ES tirgum, atbilst Hondurasas kokmateriālu likumīguma 
nodrošināšanas sistēmai (TLAS) un tādējādi var pretendēt uz FLEGT licenci; tā kā arī 
vietējiem kokmateriāliem un kokmateriāliem, kas paredzēti citiem eksporta tirgiem, būs 
jāatbilst TLAS prasībām un uz tiem attieksies H-Legal licence;

K. tā kā TLAS pamatā ir likumības definīcija, piegādes ķēdes kontrole, atbilstības 
pārbaude, FLEGT licencēšana un neatkarīga revīzija; 

L. tā kā nolīgums attiecas uz pieciem obligātajiem koka izstrādājumiem saskaņā ar FLEGT 
regulu, proti, apaļkokiem, zāģmateriāliem, dzelzceļa gulšņiem, saplāksni un finieri, un 
vairākiem citiem koka izstrādājumiem;

M. tā kā FLEGT BPN nolūks un paredzamie ieguvumi ir vērienīgāki nekā likumīgu 
kokmateriālu tirdzniecības veicināšana, jo šie nolīgumi paredzēti arī tam, lai veiktu 
sistēmiskas pārmaiņas mežu pārvaldībā un tiesībaizsardzībā, un tas ietver arī darba 
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tiesības un pirmiedzīvotāju tiesības, pārredzamību un dažādu ieinteresēto personu, jo 
īpaši pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) un pirmiedzīvotāju kopienu, iekļaušanu 
politisko lēmumu pieņemšanā, kā arī atbalstu ekonomiskai integrācijai un starptautisko 
ilgtspējīgas attīstības mērķu ievērošanu; tā kā sarunas, kuru rezultātā noslēgts šis BPN, 
ir radījušas telpu sadarbībai starp dažādām ieinteresētajām personām, lai apspriestu 
vides, cilvēktiesību, sociālos un ekonomiskos jautājumus; tā kā Hondurasai ir 
pienākums nodrošināt, ka šā nolīguma īstenošanā un uzraudzībā tiek iesaistītas 
attiecīgās ieinteresētās personas neatkarīgi no dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, 
reliģijas vai pārliecības, etniskās izcelsmes, rases, valodas un invaliditātes un tajā 
piedalās privātais sektors, pilsoniskā sabiedrība, vietējās kopienas, Hondurasas 
pirmiedzīvotāju un afrikāņu pēcteču tautas, kā arī citas no mežiem atkarīgas struktūras9;  

N. tā kā ar BPN paredz izveidot Apvienoto īstenošanas komiteju, kas ir atbildīga par 
nolīguma īstenošanu un uzraudzību;

O. tā kā ES atbalstu sarunu procesam ir sniegusi ar trim divpusējām programmām attīstības 
palīdzības satvarā;

P. tā kā vispārējās vēlēšanas Hondurasā notiks līdz 2021. gada beigām;

Q. tā kā Hondurasa ir ratificējusi Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 
169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām, bet nav to pilnībā īstenojusi un savos tiesību 
aktos nav ieviesusi nozīmīgo brīvas, iepriekšējas un apzinātas piekrišanas principu, kas 
izriet no ANO Deklarācijas par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām,

1. atzinīgi vērtē noslēgtās sarunas starp ES un Hondurasu par BPN, ar ko nodrošinās, ka 
uz ES tiek importēti vienīgi likumīgi iegūti kokmateriāli, veicinās ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanas praksi un ilgtspējīgu tirdzniecību ar likumīgi iegūtiem 
kokmateriāliem un uzlabos mežu pārvaldību, tiesībaizsardzību (tostarp prasības 
attiecībā uz darbu un strādājošajiem, veselību un drošību), cilvēktiesības, pārredzamību, 
pārskatatbildību un institucionālo noturību Hondurasā, paturot prātā, ka meži ir 
nozīmīgi Hondurasas ekonomikai un ka valstī efektīvāk jārisina atmežošanas problēma; 
aicina abas puses strauji ratificēt BPN, lai tas stātos spēkā 2021. gadā un pavērtu ceļu 
turpmākiem svarīgiem īstenošanas pasākumiem, tostarp licencēšanas satvara izveidei; 

2. apliecina solidaritāti Hondurasai, kura nesen piedzīvoja divas ļoti postošas viesuļvētras 
un kura jau tā ir smagi cietusi no Covid-19 pandēmijas; uzsver vajadzību steidzami un 
globālā mērogā novērst šādu ekstrēmu laikapstākļu parādību un zoonožu pamatcēloņus, 
kuri ir saistīti ar klimata pārmaiņām, atmežošanu un biodaudzveidības zudumu; 

3. ļoti atzinīgi vērtē to, ka Hondurasai BPN izstrādes procesā ir izdevies nodrošināt 
valdības iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, privātā sektora, pirmiedzīvotāju un afrikāņu 
pēcteču tautu, akadēmisko aprindu un kopienu iesaisti, un šie rīcībspēki šo piedāvājumu 
pieņēmuši un attiecīgi snieguši savu ieguldījumu; atzinīgi vērtē to, ka visas šīs 
sabiedrības grupas piekrita sēsties pie viena sarunu galda, tā nodrošinot iekļautības 
sajūtu un iespēju sniegt savu devumu;

4. atzīst, ka BPN pilnīga īstenošana būs ilgtermiņa process, kurā būs jāpieņem vesels 

9 Saskaņā ar BPN 16. pantu.
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tiesību aktu kopums un jānodrošina atbilstoša administratīvā spēja un kompetence tā 
īstenošanai un izpildei; atgādina, ka FLEGT licenču izsniegšana varēs sākties tikai tad, 
kad Hondurasa būs apliecinājusi savas TLAS gatavību; 

5. uzsver, ka īstenošanas posmā ir vajadzīgas īstenas un pastāvīgas konsultācijas un plaša 
ieinteresēto personu iesaistīšana, kas ietver PSO un vietējo un pirmiedzīvotāju kopienu 
jēgpilnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, lai garantētu brīvu, iepriekšēju un informētu 
piekrišanu; atgādina, ka ir jāuzlabo pārredzamība un jānodrošina efektīva informācijas 
nodošana sabiedrībai un savlaicīga dokumentu publiskošana, tos darot pieejamus 
vietējiem iedzīvotājiem un pirmiedzīvotājiem; aicina Komisiju, ES delegāciju 
Hondurasā un dalībvalstis nodrošināt un sniegt pietiekamu spēju veidošanas, loģistikas 
un tehnisko atbalstu saistībā ar pašreizējiem un turpmākajiem attīstības sadarbības 
instrumentiem, lai Hondurasa spētu pildīt saistības, kas izriet no TLAS un saistīto 
pasākumu īstenošanas;

6. atzinīgi vērtē nesen pieņemto Hondurasas BPN īstenošanas rīcības plānu un aicina 
Hondurasas valdību pielietot skaidru, termiņatkarīgu un izmērāmu pieeju;

7. pauž satraukumu par to, ka kopš BPN parafēšanas 2018. gada jūlijā tikuši nogalināti 
vairāk nekā 20 vides un pirmiedzīvotāju tiesību aizsardzības aktīvisti; uzskata, ka 
nolīguma panākumi lielā mērā būs atkarīgi no tādas drošas un labvēlīgas vides 
radīšanas, kas ļautu aizsargāt vides un cilvēktiesību aizstāvjus un trauksmes cēlējus, 
nodrošinot efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos 
un apkarojot nesodāmību; šajā sakarībā uzsver, ka Eskasū nolīguma ratifikācija būtu 
nozīmīgs solis pareizajā virzienā; mudina Hondurasas valdību veikt pasākumus šajā 
ziņā; 

8. uzskata, ka konsekventi ir jācīnās pret korupciju; atzinīgi vērtē to, ka pārredzamība ir 
bijusi noderīga šā BPN noslēgšanas procesā, un šāda pieeja pilnībā būtu jānodrošina 
turpmākajā īstenošanas procesā; uzsver, ka FLEGT panākumi ir atkarīgi arī no 
krāpšanas un korupcijas apkarošanas visā kokmateriālu piegādes ķēdē; šajā ziņā aicina 
ES stiprināt ES Kokmateriālu regulas darbības jomu un izpildi, lai apkarotu korupcijas 
riskus ES kokmateriālu piegādes ķēdē, tostarp īstenojot regulārākas un sistemātiskākas 
kontroles un izmeklēšanu ES ostās; atzīmē Hondurasas centienus panākt lielāku 
pārredzamību un mudina Hondurasas valdību nodrošināt stimulus dažādos meža 
vērtības ķēdes posmos, lai palielinātu pārredzamību un nodrošinātu visneaizsargātāko 
tirgus dalībnieku iekļautību, tostarp iekļaujot pirmiedzīvotāju kopienu jauniešus un 
sievietes, afrikāņu izcelsmes personas un mazos lauksaimniekus; mudina Hondurasas 
valdību strādāt pie tā, lai pārtrauktu plaši izplatīto korupciju, un aicina pievērsties citiem 
faktoriem, kas veicina nelikumīgu mežizstrādi un mežu degradāciju, īpašu uzsvaru 
liekot uz muitu, Hondurasas Mežu iestādi un par mežu un zemes tiesību jautājumiem 
atbildīgajām ministrijām un citām iestādēm, kurām būs izšķirīga loma BPN īstenošanā 
un izpildē; uzsver, ka ir jāizbeidz nesodāmība mežsaimniecības nozarē, nodrošinot, ka 
par pārkāpumiem sauc pie atbildības;

9. mudina Hondurasas valdību atjaunot pilnvaras misijai korupcijas un nesodāmības 
apkarošanas atbalstam Hondurasā (MACCIH), kas beidzās 2020. gada janvārī;

10. atzinīgi vērtē to, ka Hondurasa ir pirmā BPN valsts, kurā kā atsevišķa interešu grupa pie 
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sarunu galda bija aicināti pirmiedzīvotāji, un uzteic pirmiedzīvotāju grupu drosmīgo 
līdzdalību, sniedzot konkrētus redzējumus un ieguldījumu; aicina likumības definīcijā 
steidzami iekļaut brīvu, iepriekšēju un apzinātu piekrišanu un Hondurasā pieņemt 
attiecīgus tiesību aktus; 

11. atzīst, ka BPN sarunu process var ļaut nozarēm noteikt kopīgus mērķus un prioritātes, 
lai panāktu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī piedāvāt sabiedrībai nozīmīgu 
iespēju piedalīties mežu apsaimniekošanā vietējā, kopienas un reģionālā līmenī un pat 
valsts vai federālā līmenī; 

12. konstatē, ka ir jāprecizē pirmiedzīvotāju kopienām tik būtiskās zemes lietošanas tiesības 
Hondurasā un ka vietējām un pirmiedzīvotāju kopienām ir vajadzīgi konkrēti 
aizsardzības pasākumi attiecībā uz zemes īpašumtiesībām; atgādina, ka piekļuve zemei, 
tās izmantošana un kontrole ir bijis viens no galvenajiem sociālo konfliktu, vardarbības 
un cilvēktiesību pārkāpumu cēloņiem Hondurasā; jo īpaši atgādina, ka saskaņā ar ANO 
augstā cilvēktiesību komisāra biroja sniegto informāciju aptuveni 80 % no 
privātīpašumā esošās zemes Hondurasā ir vai nu bez īpašumtiesībām, vai tās piešķirtas 
neatbilstīgi, savukārt vājās tiesu sistēmas dēļ var paiet gadi, kamēr tiek izšķirt 
īpašumtiesību strīdi; mudina Hondurasas valdību piešķirt vairāk resursu un stiprināt 
iesaistīto publisko iestāžu koordināciju;

13. uzsver zemes lietošanas nozīmi mežu pārvaldībā un to, ka ir vajadzīgs ar klimata 
pārmaiņu jautājumiem saistīts stratēģisks redzējums par mežu pārvaldību; aicina 
Hondurasas valdību nodrošināt ciešu koordināciju starp pašreizējām dažādajām 
iniciatīvām meža nozarē, piemēram, starp iniciatīvu tādu emisiju samazināšana, kuru 
iemesls ir atmežošana un mežu degradācija jaunattīstības valstīs (REDD +), FLEGT 
BPN un NND; 

14. aicina Hondurasas valdību pastiprināt modrību un meža ugunsaizsardzības zonas uz 
privātīpašumā esošas zemes; aicina izvērst piegādes ķēžu pārvaldību lopkopības, kafijas 
un palmu eļļas nozarē, jo tas ir būtiski, lai novērstu atmežošanas pamatcēloņus; 

15. uzskata, ka veiksmīgas sarunas par šo BPN pierāda, cik svarīgas ir Savienības 
delegācijas trešās valstīs;

16. aicina iekļaut dzimumaspekta analīzi visās darbībās un projektos, kas saistīti ar FLEGT 
BPN īstenošanu; prasa veikt kvantitatīvu un kvalitatīvu pēc dzimumiem sadalītu analīzi 
par zemes lietošanu, aktīvu īpašumtiesībām un finansiālo integrāciju nozarēs, ko 
ietekmē tirdzniecība; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt šos centienus ar 
tehniskiem resursiem un cilvēkresursiem;

17. ir ļoti nobažījies, ka Hondurasā un dažās ES dalībvalstīs tiek grozīti aborta likumi;

18. uzsver mežistrādes sektora darbvietu un lauku nodarbinātības nozīmi Hondurasas 
ekonomikā, ka būtu jāņem vērā BPN īstenošanā; uzskata, ka BPN ir instruments 
pienācīgas nodarbinātības veicināšanai; aicina Komisiju un Hondurasas iestādes 
visaptveroši izvērtēt BPN ietekmi uz nozarē nodarbinātajiem un mazajiem ražotājiem, 
kurus varētu ietekmēt pastiprināta mežizstrādes kontrole; aicina Komisiju veicināt un 
atbalstīt skartajiem darba ņēmējiem un ražotājiem paredzētas programmas, lai viņi 
varētu saglabāt konkurētspēju šajā nozarē; 
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19. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par nolīguma īstenošanu, tostarp par 
Apvienotās īstenošanas komitejas darbu, un aicina Komisiju aktīvi sadarboties ar 
Parlamentu, jo īpaši uzaicinot to nosūtīt delegāciju dalībai Apvienotajā īstenošanas 
komitejā; 

20. aicina ES dalībvalstis pilnībā ievērot, īstenot un izpildīt ES Kokmateriālu regulu; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju nākamajā pārskatīšanā uzlabot FLEGT regulu attiecībā uz 
FLEGT licencēšanu, lai spētu strauji reaģēt gadījumos, kad būtiski tiek pārkāptas BPN 
saistības; 

21. uzsver, ka valstis visā pasaulē, kurām ir vai kuras vēlas, lai tām būtu regulēts likumīgu 
kokmateriālu importa tirgus, gūtu labumu no sadarbības un attiecīgos gadījumos no 
noteikumu un sistēmu, piemēram, ES FLEGT un BPN, savstarpējas apstiprināšanas; 
uzsver, ka starptautiski standarti būtu efektīvāki un veicinātu ilgtermiņa juridisko 
noteiktību uzņēmumiem un patērētājiem;

22. uzsver, ka BPN nodrošina svarīgu tiesisko satvaru gan ES, gan tās partnervalstīm, kas 
kļuvis iespējams, pateicoties iesaistīto valstu labai sadarbībai un saistību uzņemšanai; 
atbalsta Komisijas centienus atrast papildu partnerus, kuri nākotnē varētu noslēgt BPN 
saskaņā ar FLEGT; 

23. uzskata, ka ES ir ļoti svarīga un atbildīga loma un pienākums uzlabot gan kokmateriālu 
piedāvājumu, gan pieprasījumu, lai atteiktos no nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un 
palīdzētu eksportētājvalstīm to centienos apkarot nelikumīgu mežizstrādi un korupciju, 
kuras rezultātā tiek iznīcināti šo valstu meži, izraisītas klimata pārmaiņas un pārkāptas 
cilvēktiesības; uzsver vajadzību nākotnē šo darbu papildināt ar ES pienācīgas rūpības 
regulējumu attiecībā uz atmežošanas riska precēm; atzīmē, ka Hondurasa ir nozīmīga 
kafijas ražotāja globālā mērogā;

24. uzsver, ka BPN ir neatņemama daļa no ES centieniem sasniegt Parīzes nolīgumā un 
ANO programmā 2030. gadam izvirzītos uzdevumus, jo īpaši ilgtspējīgas attīstības 
mērķus; aicina Komisiju un dalībvalstis FLEGT programmu pilnībā integrēt Eiropas 
zaļā kursa jaunajā stratēģiskajā satvarā, mudinot to popularizēt pasaules un reģionālā 
līmenī un vēl vairāk stiprināt starptautisko sadarbību starp ražotājvalstīm un 
importētājvalstīm; 

25. prasa ES nodrošināt, lai ilgtspējīgas attīstības politika tiktu saskaņota gan BPN, gan visu 
pārējo ES rīcībpolitiku satvarā, aptverot tādas jomas kā tirdzniecība, attīstība, 
lauksaimniecība un vide, un vienlaikus aicina nodrošināt BPN papildināmību ar ES 
uzņemtajām vides un klimata aizsardzības saistībām; 

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un 
Hondurasas Republikas valdībām un parlamentiem.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, 
pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību
(2020/0157M(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Hildegard Bentele

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. apņēmīgi atbalsta sarunu noslēgšanu par Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu (BPN) 
starp ES un Hondurasu, ar ko nodrošinās, ka uz ES tiek importēti vienīgi likumīgi iegūti 
kokmateriāli, veicinās ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas praksi un ilgtspējīgu 
tirdzniecību ar likumīgi iegūtiem kokmateriāliem un uzlabos mežu pārvaldību, 
tiesībaizsardzību (tostarp pienākumus attiecībā uz darbu un strādājošajiem, veselību un 
drošību), cilvēktiesības, pārredzamību, pārskatatbildību un institucionālo noturību, 
ņemot vērā, ka mežiem ir liela nozīme Hondurasas ekonomikā un ka valstī efektīvāk 
jārisina atmežošanas problēma;

2. uzsver, ka BPN ir daļa no ES centieniem sasniegt Parīzes nolīgumā un ANO 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteiktos mērķrādītājus, jo īpaši 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM); aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā integrēt 
meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) programmu jaunajā 
Eiropas zaļā kursa stratēģiskajā satvarā, mudinot to popularizēt pasaules un reģionālā 
līmenī un vēl vairāk stiprinot starptautisko sadarbību starp ražotājvalstīm un 
importētājvalstīm;

3. atzinīgi vērtē Hondurasas uzņemtās saistības un līdz šim panākto progresu un apzinās, 
ka BPN pilnīga īstenošana būs ilgtermiņa process, kas ietver vesela tiesību aktu kopuma 
pieņemšanu, lai izveidotu un praksē ieviestu Kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas 
sistēmu (TLAS); uzsver, ka BPN īstenošana ir atkarīga no daudzu ieinteresēto personu 
aktīvas iesaistes, ar ko jo īpaši nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) un 
vietējo un pirmiedzīvotāju kopienu jēgpilnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, un piebilst, 
ka tam būs vajadzīga noturīga politiskā griba, kā arī lielu cilvēkresursu un finanšu 
resursu piešķiršana nolūkā īstenot TLAS; tādēļ mudina Komisiju palīdzēt Hondurasai 
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visā FLEGT licenču izdošanas procesā un sniegt nepieciešamo tehnisko atbalstu, lai 
nodrošinātu pilnīgu un pareizu TLAS īstenošanu; šajā sakarībā atgādina, ka monitoringa, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumi ir stabila un efektīva nolīguma neatņemama 
sastāvdaļa; uzsver, ka ES delegācijām būtu jāuzņemas galvenā loma Hondurasas iestāžu 
darba pārraudzībā, efektīvi iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas procesā, kas 
orientēts uz pilnībā funkcionējošas TLAS izveidi un BPN īstenošanu; uzskata, ka BPN 
īstenošanas procesa ir vajadzīga parlamentārā uzraudzība, jo īpaši nodrošinot regulāru 
viedokļu apmaiņu ar Hondurasas un ES Apvienotās īstenošanas komitejas iecelto 
neatkarīgo revidentu;

4. ir nobažījies, ka koka izstrādājumu imports Hondurasā ir atļauts, ja vien tie ir ražoti 
saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā koki nocirsti, jo ir iespējams, ka likumības 
pārbaužu standarti šajās valstīs var būt zemāki un ka šie produkti galu galā var tikt 
iekļauti precēs, kuras vēlāk eksportē uz ES;

5. aicina Komisiju nākamajā plānošanas periodā ES divpusējo programmu (2021.–2027. 
gadam) ietvaros piešķirt pietiekamu finansējumu BPN īstenošanai, lai panākto progresu 
varētu uzraudzīt saskaņā ar skaidriem kritērijiem, termiņatkarīgiem mērķiem un 
procedūrām, ar ko iespējams verificēt atbilstību; turklāt aicina Komisiju regulāri ziņot 
par FLEGT rīcības plāna īstenošanas gaitu;

6. ir ļoti nobažījies, ka saskaņā ar Global Witness sniegto informāciju Hondurasa joprojām 
ir viena no tām pasaules valstīm, kurās tiesību uz zemi un vides aizstāvji iet bojā 
visbiežāk; jo īpaši pauž bažas par tiesību uz zemi aizstāvjiem no Garifunas un 
Gvapinolas melno pirmiedzīvotāju kopienām, kuri nesen piespiedu kārtā pārvietoti, 
atzīti par krimināli sodāmiem vai nogalināti konfliktos ar ietekmīgiem konglomerātiem 
par zemi un ūdeni; šajā sakarībā un uzsver, cik būtiski ir nodrošināt ieinteresēto personu 
pilnīgu iesaisti, jo īpaši ar mērķi pienācīgi pievērsties viņu vajadzībām un sekmēt 
efektīvu sadarbību nolūkā uzturēt līdzdalību un dialogu ar pirmiedzīvotājiem, kas 
daudzsološi uzsākts BPN īstenošanas un monitoringa posmā; turklāt prasa uzlabot 
pārredzamība, jo īpaši efektīvi publiskojot informāciju un savlaicīgi apmainoties ar 
dokumentiem ar vietējiem iedzīvotājiem un pirmiedzīvotājiem, un prasa nodrošināt 
efektīvu piekļuvi tiesvedībai un administratīvajām procedūrām, tostarp pārsūdzības un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

7. stingri nosoda to, ka Hondurasas iestādes kriminalizē vides aktīvistus un aizstāvjus; 
aicina Hondurasas valdību izbeigt nesodāmību par noziegumiem un cilvēktiesību 
pārkāpumiem, rīkoties, lai pārtrauktu regulāros uzbrukumus cilvēktiesību aizstāvjiem, 
arodbiedrību pārstāvjiem un pirmiedzīvotāju kopienām, un prasa izbeigt viņu vajāšanu 
un iebiedēšanu;

8. atzinīgi vērtē to, ka BPN likumīguma definīcijā skaidri minētas meža teritorijās 
dzīvojošo Hondurasas pirmiedzīvotāju un afrikāņu pēcteču tautu tiesības un brīvas, 
iepriekšējas un apzinātas piekrišanas (FPIC) principi, kas jāsaņem kā nosacījums 
ierastai meža zemju iegādei vai izmantošanai saskaņā ar starptautiskajiem tiesību 
aktiem cilvēktiesību jomā, proti, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencija 
Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām un standarti, kas noteikti Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) brīvprātīgajās pamatnostādnēs par zemes, 
zvejniecību un mežu īpašuma atbildīgu pārvaldību valsts pārtikas nodrošinājuma 
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kontekstā;

9. atgādina, ka piekļuve zemei, tās izmantošana un kontrole ir bijuši vieni no galvenajiem 
sociālo konfliktu, vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu cēloņiem Hondurasā; jo īpaši 
atgādina, ka saskaņā ar ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja sniegto informāciju 
aptuveni 80 % no privātīpašumā esošās zemes Hondurasā ir vai nu bez īpašumtiesībām, 
vai tās piešķirtas neatbilstīgi, savukārt vājās tiesu sistēmas dēļ var paiet gadi, kamēr tiek 
izšķirt īpašumtiesību strīdi; šajā sakarībā uzskata, ka BPN process varētu palīdzēt 
izskaidrot zemes īpašumtiesības kā sociālā taisnīguma jautājumu, tostarp efektīvi 
atzīstot paražu tiesības uz zemi, jo pirmiedzīvotāju kopienās bieži vien pastāv 
kolektīvas pēctecīgas īpašumtiesības uz zemi;

10. uzsver, ka nolīguma panākumi inter alia būs atkarīgi no krāpšanas un sliktas 
pārvaldības apkarošanas visos administrācijas līmeņos (jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
nelikumīgu mežizstrādi un dabas resursu nepareizu apsaimniekošanu mežsaimniecības 
nozarē un kokmateriālu tirdzniecībā) un no korupcijas apkarošanas visā kokmateriālu 
tirdzniecības ķēdē, proti, mežizstrādes, transportēšanas, apstrādes, ražošanas, 
eksportēšanas, importēšanas un pārdošanas posmos; šajā ziņā prasa ES stiprināt ES 
Kokmateriālu regulas darbības jomu un izpildi, lai apkarotu korupcijas risku ES 
kokmateriālu piegādes ķēdē, tostarp īstenojot regulārākas un sistemātiskākas kontroles 
un izmeklēšanu ES ostās; turklāt uzskata, ka nolīguma panākumi ir vienlīdz atkarīgi no 
tādas drošas un labvēlīgas vides radīšanas, kas ļautu aizsargāt vides un cilvēktiesību 
aizstāvjus un trauksmes cēlējus, nodrošinot efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā un apkarojot nesodāmību; šajā sakarībā uzsver, ka 
Eskasū nolīguma ratifikācija būtu lieliska iespēja, kā Hondurasā paplašināt ar vidi 
saistītās cilvēktiesības; mudina Hondurasas valdību veikt pasākumus šajā saistībā;

11. prasa ES nodrošināt BPN saskaņotību ar visām savām rīcībpolitikām, jo īpaši attīstības, 
vides, lauksaimniecības un tirdzniecības jomā, vienlaikus nodrošinot tā papildināmību 
ar ES uzņemtajām vides un klimata aizsardzības saistībām.
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