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PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de 
parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind 
asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile 
comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană
(12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157M(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de 
parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind 
asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile 
comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană (12543/2020),

– având în vedere proiectul de acord de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și 
Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul 
forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea 
Europeană (10365/2020),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (3) primul paragraf și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf 
coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu 
articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
(C9-0084/2021),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 
privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în 
Comunitatea Europeană1 (Regulamentul FLEGT),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din lemn2 (Regulamentul UE privind lemnul),

– având în vedere Acordul de la Paris privind schimbările climatice,

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU,

– având în vedere Pactul verde european (COM(2019)0640) și rezoluția sa din 15 ianuarie 
2020 referitoare la acesta3, 

– având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2020 referitoare la rolul UE în protejarea 
și refacerea pădurilor lumii4,

– având în vedere rezoluția sa din 22 octombrie 2020 conținând recomandări adresate 

1 JO L 347, 30.12.2005, p. 1.
2 JO L 295, 12.11 2010, p. 23.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0212.
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Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor la 
nivel mondial în frunte cu UE5, 

– având în vedere rezoluția sa din 14 aprilie 2016 referitoare la Honduras: situația 
apărătorilor drepturilor omului6, 

– având în vedere verificarea în curs a adecvării normelor UE aplicabile exploatărilor 
forestiere ilegale, în special a Regulamentului UE privind lemnul și a Regulamentului 
FLEGT, 

– având în vedere Planul de acțiune al UE referitor la asigurarea respectării legislației, la 
guvernare și la schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) din 2003 și 
planul de lucru privind punerea în aplicare a acestuia în perioada 2018-2022, 

– având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte7, 

– având în vedere dialogul politic anual la nivel înalt dintre Honduras și UE în sectorul 
forestier,

– având în vedere declarația Înaltului Reprezentant din 6 decembrie 2019, în numele UE, 
privind prelungirea mandatului Misiunii de sprijinire a combaterii corupției și a 
impunității în Honduras (MACCIH),

– având în vedere rezoluția sa legislativă din ...8 referitoare la proiectul de decizie a 
Consiliului,

– având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0054/2021),

A. întrucât aproape jumătate din suprafața terestră a Hondurasului este acoperită de păduri, 
din care jumătate sunt păduri tropicale; întrucât există în continuare resurse uriașe de 
specii și arbori neclasificați; întrucât Honduras a pierdut circa 12,5 % din suprafața 
împădurită pe care o avea în 2015, în principal din cauza unei infestări cu dăunători 
cauzate, cel mai probabil, de schimbările climatice, iar unele zone împădurite au fost 
pierdute din cauza incendiilor forestiere, a despăduririlor și a exploatărilor forestiere 
ilegale;

B. întrucât Honduras a adoptat Legea privind schimbările climatice în 2014, iar în anul 
următor a fost primul stat care și-a publicat prima contribuție stabilită la nivel național 
(CSN) în cadrul Acordului de la Paris, printre ale cărui angajamente se numără și 
refacerea unei suprafețe împădurite de un milion de hectare;

5 Texte adoptate, P9_TA(2020)0285.
6 JO C 58, 15.2.2018, p. 155.
7 JO L 346, 15.12 2012, p. 3.
8 Texte adoptate la această dată, P9_TA(0000)0000.
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C. întrucât ponderea sectorului forestier în economia Hondurasului a scăzut de-a lungul 
anilor, reprezentând circa 3,6 % din produsul național brut (PNB) în ultimii 16 ani, din 
cauza unor cerințe mai stricte privind legalitatea lemnului comercializat de Honduras pe 
piețele sale de export și din cauza distrugerii pădurilor; întrucât procesul Acordului de 
parteneriat voluntar (APV), care pune accentul pe legalitate și pe buna guvernanță, ajută 
sectorul forestier să își crească ponderea, să ofere locuri de muncă acceptabile în mediul 
rural și să genereze venituri pentru cetățenii hondurieni; 

D. întrucât volumul de lemn comercializat între Honduras și UE este în prezent modest și 
reprezintă mai puțin de 2 % din exporturile de lemn ale Hondurasului, SUA fiind cel 
mai mare partener comercial al său și înregistrându-se o creștere a exporturilor către 
țările vecine El Salvador și Nicaragua; întrucât acordul de parteneriat voluntar ar putea 
oferi Hondurasului mai multe posibilități de a exporta în UE și pe piețe noi; 

E. întrucât Honduras este o țară cu venituri medii inferioare, conform clasificării întocmite 
de Banca Mondială; întrucât este a doua cea mai săracă țară din America Latină și a 
treia cea mai săracă din emisfera occidentală; întrucât Honduras trebuie să depășească 
numeroase provocări pentru a combate sărăcia, inegalitatea, corupția, violențele și 
impunitatea, care rămân preocupări constante, pentru a mări bunăstarea cetățenilor săi și 
a face să se respecte mai mult drepturile femeilor, dată fiind mai ales recenta reacție 
ostilă față de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente; 

F. ia act de faptul că guvernul hondurian a făcut pași în direcția cea bună și a introdus legi 
pentru a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului; regretă abuzurile, violențele, 
detențiile arbitrare, amenințările și asasinatele comise asupra apărătorilor drepturilor 
omului, ai drepturilor popoarelor indigene și ai drepturilor funciare și a activiștilor de 
mediu; întrucât Honduras nu a semnat Acordul regional de la Escazú privind accesul la 
informații, participarea publicului și justiția în probleme de mediu în America Latină și 
în zona Caraibilor, care este primul acord de mediu din lume ce conține dispoziții 
specifice referitoare la apărătorii mediului și ai drepturilor omului;

G. întrucât mandatul Misiunii de sprijinire a combaterii corupției și a impunității în 
Honduras (MACCIH) s-a încheiat în ianuarie 2020 și nu a fost reînnoit; întrucât UE și 
statele sale membre au invitat guvernul hondurian să reînnoiască acest mandat, pentru a 
întări statul de drept în această țară;

H. întrucât Acordul de asociere UE-America Centrală a fost încheiat în 2012, iar pilonul 
comercial se aplică provizoriu de la 1 august 2013;

I. întrucât în 2013 Honduras a devenit prima țară din America Latină care a început 
negocierile cu UE privind un acord de parteneriat voluntar FLEGT și, astfel, s-a ajuns la 
parafarea unui proiect de acord în 2018;

J. întrucât obiectivul acordului de parteneriat voluntar este de a se asigura că toate 
transporturile de lemn și de produse din lemn din Honduras destinate pieței UE vor 
respecta sistemul hondurian de asigurare a legalității lemnului (SALL) și vor fi eligibile 
deci să primească licența FLEGT; întrucât lemnul destinat pieței interne și cel destinat 
altor piețe de export vor trebui, și ele, să respecte SALL și vor face obiectul eliberării 
unui certificat H-legal;
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K. întrucât SALL se întemeiază pe o definiție a legalității, pe controale ale lanțului de 
aprovizionare, pe verificarea conformității, pe acordarea de licențe FLEGT și pe un 
audit independent; 

L. întrucât acordul reglementează cele cinci produse din lemn obligatorii în temeiul 
Regulamentului FLEGT – bușteni, cherestea, traverse, placaj și furnir – și o serie de alte 
produse din lemn;

M. întrucât scopul și beneficiile preconizate ale acordurilor de parteneriat voluntar FLEGT 
nu se limitează la înlesnirea comerțului cu lemn exploatat legal, fiindcă sunt concepute 
și să aducă schimbări sistemice în guvernanța din domeniul forestier, asigurarea 
respectării legii, inclusiv a dreptului muncii și a drepturilor popoarelor indigene, 
transparență și includerea diferitelor părți interesate în procesul de luare a deciziilor 
politice, mai ales a organizațiilor societății civile și populației indigene, precum și să 
sprijine integrarea economică și să asigure respectarea obiectivelor internaționale de 
dezvoltare durabilă; întrucât negocierile care au condus la încheierea acestui acord au 
creat un spațiu de cooperare în care diferitele părți interesate să discute aspecte legate de 
mediu și drepturile omului, aspecte sociale și economice; întrucât Honduras trebuie să 
se asigure că la punerea în aplicare și monitorizarea acordului de parteneriat voluntar 
participă părțile interesate relevante, indiferent de gen, vârstă, locație, religie sau 
convingeri, origine etnică, rasă, limbă ori dizabilitate, precum și sectorul privat, 
societatea civilă, comunitățile locale, populațiile indigene și de descendență africană din 
Honduras și alte grupuri dependente de păduri9; 

N. întrucât acest acordul prevede existența unui comitet mixt de punere în aplicare, 
responsabil de punerea sa în aplicare și de monitorizarea sa;

O. întrucât UE a oferit sprijin pentru procesul de negociere prin trei programe bilaterale în 
cadrul asistenței sale pentru dezvoltare;

P. întrucât în Honduras vor avea loc alegeri generale înainte de sfârșitul anului 2021;

Q. întrucât Hondurasul a ratificat Convenția nr. 169 privind populațiile indigene și tribale a 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM), dar nu a pus-o pe deplin în aplicare și nu a 
introdus în legislația sa principiul-cheie al consimțământului liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză care decurge din Declarația ONU privind drepturile popoarelor 
indigene,

1. consideră bine-venită încheierea negocierilor privind Acordul de parteneriat voluntar 
dintre UE și Honduras, care va garanta că în UE se importă din Honduras numai lemn 
legal exploatat, va promova practicile de gestionare sustenabilă a pădurilor și comerțul 
sustenabil cu lemn produs legal și va îmbunătăți guvernanța și asigurarea respectării 
legislației în domeniul forestier, (inclusiv obligațiile în materie de muncă, de sănătate și 
siguranță), drepturile omului, transparența, răspunderea și reziliența instituțională în 
Honduras, ținând seama de faptul că pădurile sunt importante pentru economia 
honduriană și că ar trebui să se încerce să se rezolve mai eficace problema 
despăduririlor din țară; cere ca ambele părți să ratifice rapid acordul de parteneriat 
voluntar, astfel încât să intre în vigoare în 2021 și să pregătească terenul pentru 

9 În conformitate cu articolul 16 din acordul de parteneriat voluntar.
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următoarele etape importante ale punerii în aplicare, inclusiv instituirea licențelor; 

2. își exprimă solidaritatea cu Honduras, care a suferit recent de pe urma a două uragane ce 
au avut consecințe grave, pe lângă pandemia de COVID-19, care a afectat, și ea, foarte 
mult această țară; subliniază că trebuie să se abordeze urgent și la nivel mondial cauzele 
profunde ale unor astfel de fenomene meteorologice extreme și ale zoonozelor, care au 
de-a face cu schimbările climatice, defrișările și pierderea biodiversității; 

3. apreciază în mod deosebit faptul că Honduras a reușit să asigure participarea instituțiilor 
sale guvernamentale, a societății civile, a sectorului privat, a populațiilor sale indigene 
și de descendență africană, a mediului academic și a comunităților sale la procesul de 
elaborare a acordului de parteneriat voluntar, ele acceptând această ofertă și aducându-și 
contribuțiile; salută faptul că toate aceste sectoare ale societății au fost de acord să stea 
la aceeași masă a negocierilor, ceea ce le-a dat sentimentul că sunt incluse și 
posibilitatea de a contribui;

4. recunoaște că punerea în aplicare deplină a acestui acord va fi un proces pe termen lung 
care va necesita adoptarea unui întreg corpus legislativ, precum și o capacitate și o 
expertiză administrative corespunzătoare, pentru a pune acordul în aplicare și a-i asigura 
respectarea; reamintește că acordarea licențelor FLEGT poate începe numai după ce 
Honduras demonstrează că sistemul său SALL este pregătit; 

5. evidențiază că în etapa de punere în aplicare trebuie desfășurate consultări reale și 
permanente și trebuie ca numeroase părți interesate să se implice considerabil, inclusiv 
ca organizațiile societății civile și comunitățile locale și indigene să participe în mare 
măsură la procesul decizional, pentru a garanta că se respectă principiul 
consimțământului liber, prealabil și informat; reamintește că trebuie mărită transparența, 
trebuie să se asigure că informațiile sunt publicate efectiv și că se pun la dispoziția 
populațiilor locale și indigene documentele necesare; invită Comisia, Delegația UE în 
Honduras și statele membre să asigure și să ofere, în cadrul instrumentelor actuale și 
viitoare de cooperare pentru dezvoltare, o consolidare a capacităților și un sprijin 
logistic și tehnic substanțiale, pentru a permite Hondurasului să își îndeplinească 
angajamentele de punere în practică a SALL și a măsurilor conexe;

6. consideră oportună adoptarea recentă a planului de acțiune hondurian pentru punerea în 
aplicare a acordului de parteneriat voluntar și invită guvernul Hondurasului să adopte o 
abordare concretă, cu termene precise și măsurabilă;

7. este îngrijorat de faptul că din iulie 2018, când a fost parafat acordul de parteneriat 
voluntar, au fost uciși peste 20 de activiști pentru protecția mediului și drepturile 
popoarelor indigene; consideră că succesul acordului va depinde în mare măsură de 
crearea unui mediu sigur și propice pentru protecția activiștilor de mediu, a apărătorilor 
drepturilor omului și a avertizorilor de integritate, asigurând căi de atac eficace contra 
încălcărilor drepturilor omului și combătând impunitatea; în acest sens, subliniază că 
ratificarea Acordului de la Escazú ar fi un pas important în direcția cea bună; îndeamnă 
guvernul Hondurasului să facă demersuri în acest sens; 

8. consideră că lupta împotriva corupției trebuie purtată constant; apreciază faptul că 
transparența s-a dovedit utilă în procesul de încheiere a acordului de parteneriat voluntar 
și că în viitorul proces de punere în aplicare ar trebui asigurată o transparență totală; 
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evidențiază că succesul FLEGT depinde și de combaterea fraudei și a corupției în 
întregul lanț de aprovizionare cu lemn; în acest sens, invită UE să consolideze domeniul 
de aplicare și asigurarea respectării Regulamentului UE privind lemnul, pentru a 
combate riscurile de corupție în lanțul de aprovizionare cu lemn al UE, inclusiv prin 
controale și investigații mai regulate și mai sistematice în porturile UE; ia act de 
eforturile depuse până în prezent de Honduras pentru a asigura o transparență mai mare 
și invită insistent guvernul hondurian să ofere stimulente în diferitele etape ale lanțului 
valoric forestier, pentru a mări transparența, și să asigure incluziunea celor mai 
vulnerabili operatori, cum ar fi tinerii și femeile din comunitățile indigene, persoanele 
de descendență africană și micii fermieri; îndeamnă, în plus, guvernul hondurian să 
depună eforturi pentru a pune capăt corupției larg răspândite și pentru a combate alți 
factori care alimentează exploatările forestiere ilegale și degradarea pădurilor, acordând 
o atenție deosebită vămilor, Autorității Forestiere din Honduras și ministerelor 
responsabile de păduri și de drepturile funciare, care vor juca un rol esențial în punerea 
în aplicare și în asigurarea respectării acordului de parteneriat voluntar; subliniază că 
trebuie să se pună capăt impunității în sectorul forestier prin asigurarea urmăririi în 
justiție a infracțiunilor;

9. invită insistent guvernul Hondurasului să reînnoiască mandatul Misiunii de sprijinire a 
combaterii corupției și a impunității (MACCIH), care s-a încheiat în ianuarie 2020;

10. consideră bine-venit faptul că Honduras este prima țară cu care s-a încheiat un acord de 
parteneriat voluntar în cazul căruia popoarele indigene au format grup de interese 
separat la masa negocierilor, precum și faptul că grupurile popoarelor indigene au 
participat cu curaj la negocieri, împărtășindu-și concepțiile și aducându-și contribuțiile 
specifice; cere ca în Honduras consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză 
să fie inclus în definiția legalității și să se adopte legi în acest sens; 

11. recunoaște că procesul de negociere a unui acord de parteneriat voluntar poate permite 
sectoarelor să identifice obiective și priorități comune în scopul unei gestionări 
sustenabile a pădurilor și poate oferi societăților posibilitatea importantă de a-și gestiona 
pădurile în mod participativ la nivel local, comunitar și regional, chiar până la nivel 
național sau federal; 

12. știe că drepturile asupra terenurilor și drepturile populației indigene din Honduras, care 
sunt esențiale, trebuie clarificate și că comunitățile locale și indigene au nevoie de 
garanții concrete referitoare la proprietatea asupra terenurilor; reamintește că în 
Honduras accesul la terenuri, folosirea terenurilor și controlul lor constituie 
dintotdeauna o sursă importantă de conflicte sociale, violențe și încălcări ale drepturilor 
omului; amintește mai ales că, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, pentru circa 80 % din terenurile aflate în proprietate privată 
din Honduras fie nu există titluri de proprietate, fie titlurile de proprietate sunt 
necorespunzătoare, iar soluționarea litigiilor privind titlurile de proprietate poate dura 
ani întregi, din cauza sistemului judiciar șubred; invită insistent guvernul hondurian să 
aloce mai multe resurse instituțiilor publice implicate și să le îmbunătățească 
coordonarea;

13. subliniază importanța pe care o are amenajarea teritoriului în guvernanța în domeniul 
forestier și faptul că este nevoie de o viziune strategică în acest domeniu care să aibă de-
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a face cu chestiuni ce țin de schimbările climatice; invită guvernul Hondurasului să 
asigure o coordonare strânsă între diferitele inițiative existente în sectorul forestier, cum 
ar fi reducerea emisiilor cauzate de defrișări și de degradarea pădurilor în țările în curs 
de dezvoltare (REDD +), acordul de parteneriat voluntar FLEGT și contribuțiile 
stabilite la nivel național; 

14. invită guvernul Hondurasului să întărească și zonele de veghe și de protecție împotriva 
incendiilor forestiere de pe terenurile aflate în proprietate privată; solicită ca în sectorul 
zootehnic, în cel al cafelei și în cel al uleiului de palmier să se implementeze gestionarea 
lanțurilor de aprovizionare, deoarece acest lucru este esențial pentru a combate cauzele 
profunde ale despăduririlor; 

15. consideră că succesul negocierilor privind acest acord de parteneriat voluntar 
demonstrează cât sunt de importante delegațiile Uniunii în țările terțe;

16. solicită să se integreze analiza de gen în toate activitățile și proiectele legate de punerea 
în aplicare a acordului de parteneriat voluntar FLEGT; cere să se facă analiza cantitativă 
și calitativă defalcată în funcție de gen a proprietății asupra terenurilor, a proprietății 
asupra activelor și a incluziunii financiare în sectoarele influențate de comerț; invită 
Comisia să sprijine aceste demersuri cu resurse tehnice și umane;

17. este foarte îngrijorat de modificarea legii privind avortul în Honduras și în unele state 
membre ale UE;

18. subliniază importanța locurilor de muncă din sectorul forestier și din mediul rural în 
economia Hondurasului, de care ar trebui să se țină seama la punerea în aplicare a 
acordului de parteneriat voluntar; consideră acest acord un instrument de promovare a 
muncii decente; invită Comisia și autoritățile din Honduras să realizeze o evaluare 
completă a impactului acordului asupra lucrătorilor și a micilor producători din sector, 
care ar putea fi afectați de intensificarea controalelor în domeniul exploatării forestiere; 
invită Comisia să promoveze și să sprijine programe care să îi ajute pe lucrătorii și 
producătorii afectați să rămână competitivi în acest sector; 

19. cere Comisiei să informeze periodic Parlamentul despre punerea în aplicare a acordului, 
inclusiv despre activitatea Comitetului mixt de punere în aplicare, și invită Comisia să 
colaboreze activ cu Parlamentul European, în special invitându-l să trimită o delegație 
care să participe la lucrările comitetului; 

20. invită statele membre ale UE să respecte, să pună în aplicare pe deplin și să asigure pe 
respectarea Regulamentului UE privind lemnul; invită Comisia să aibă în vedere 
îmbunătățirea Regulamentul FLEGT în ceea ce privește acordarea de licențe FLEGT la 
următorul exercițiu de revizuire, pentru a-i permite să reacționeze rapid la cazurile de 
încălcare gravă a angajamentelor asumate în cadrul acordului de parteneriat voluntar; 

21. subliniază că țările din întreaga lume care au sau urmăresc să aibă piețe de import 
reglementate pentru lemn exploatat legal ar beneficia de pe urma cooperării și, în 
măsura posibilităților, a aprobării reciproce a normelor și sistemelor lor, cum ar fi 
FLEGT și acordurile de parteneriat voluntar ale UE; evidențiază că standardele 
internaționale ar fi mai eficiente și ar promova securitatea juridică pe termen lung 
pentru întreprinderi și consumatori;
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22. subliniază că acordurile de parteneriat voluntar oferă un cadru juridic important atât 
pentru UE, cât și pentru țările sale partenere, lucru posibil printr-o bună cooperare și 
implicare a țărilor în cauză; sprijină Comisia în găsirea unor posibili parteneri 
suplimentari pentru viitoarele acorduri de parteneriat voluntar în cadrul FLEGT; 

23. consideră că UE are un rol foarte important de jucat, o responsabilitate de asumat și o 
obligație de respectat în ceea ce privește îmbunătățirea ofertei și a cererii de lemn, 
pentru a refuza lemnul produs ilegal și a ajuta țările exportatoare în eforturile lor de a 
combate exploatările forestiere ilegale și corupția, care provoacă distrugerea pădurilor, 
schimbările climatice și încălcarea drepturilor omului; subliniază că aceste lucrări 
trebuie completate de un regulament viitor al Uniunii privind obligația de diligență 
pentru produsele de bază care prezintă riscuri pentru păduri; ia act de importanța 
Hondurasului ca producător important de cafea la nivel mondial;

24. subliniază că acordurile de parteneriat voluntar fac parte integrantă din eforturile UE de 
a îndeplini obiectivele stabilite de Acordul de la Paris și de Agenda 2030 a ONU, în 
special obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); invită Comisia și statele membre să 
integreze pe deplin agenda FLEGT în noul cadru strategic al Pactului verde european, 
încurajând promovarea sa la nivel mondial și regional și consolidând în continuare 
cooperarea internațională dintre țările producătoare și cele importatoare; 

25. solicită UE să asigure coerența politicilor în favoarea dezvoltării sustenabile între 
acordul de parteneriat voluntar și toate politicile sale, inclusiv în domeniile comerțului, 
dezvoltării, agriculturii și mediului, asigurând totodată complementaritatea acordului cu 
angajamentele UE privind protecția mediului și a climei; 

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului 
din Honduras.
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28.1.2021

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE
destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie 
a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană 
și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul 
forestier și privind comerțul cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană
(2020/0157M(NLE))

Raportoare pentru aviz: Hildegard Bentele

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. sprijină hotărât încheierea negocierilor privind Acordul de parteneriat voluntar dintre 
UE și Honduras, care va garanta că în UE se importă numai lemn legal exploatat, va 
promova practicile de gestionare sustenabilă a pădurilor și comerțul sustenabil cu lemn 
produs legal și va îmbunătăți guvernanța în domeniul forestier, asigurarea respectării 
legislației (inclusiv obligațiile în materie de muncă, de sănătate și siguranță), drepturile 
omului, transparența, răspunderea și reziliența instituțională, luând în considerare faptul 
că pădurile sunt importante pentru economia honduriană și că ar trebui să se încerce să 
se rezolve cu mai multă eficacitate problema despăduririlor din țară;

2. subliniază că acordurile de parteneriat voluntar fac parte integrantă din eforturile UE de 
a atinge obiectivele stabilite de Acordul de la Paris și de Agenda 2030 a ONU, în 
special obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); invită Comisia și statele membre să 
integreze pe deplin agenda privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și 
schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) în noul cadru strategic al 
Pactului verde european, încurajând promovarea sa la nivel mondial și regional și 
consolidând în continuare cooperarea internațională dintre țările producătoare și cele 
importatoare;

3. salută angajamentul de care dă dovadă Honduras și progresele pe care le-a înregistrat 
până în prezent și știe că punerea în aplicare deplină a acordului de parteneriat voluntar 
va fi un proces pe termen lung care va presupune adoptarea unui întreg set de legi cu 
scopul de a institui sistemul de asigurare a legalității lemnului (SALL) și de a-l face 
funcțional; subliniază că acordul de parteneriat voluntar va putea fi pus în aplicare 
numai dacă mai multe părți interesate continuă să se implice serios în acest proces, lucru 
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ce garantează îndeosebi faptul că organizațiile societății civile și comunitățile locale și 
indigene sunt participanți importanți la procesul decizional; evidențiază, în plus, că, 
pentru punerea în aplicare a acordului va fi nevoie de o voință politică susținută, precum 
și de alocarea unor resurse umane și financiare importante pentru funcționarea 
sistemului de asigurare a legalității lemnului (SALL); îndeamnă, prin urmare, Comisia 
să acorde asistență Hondurasului pe parcursul întregului proces de eliberare a licențelor 
FLEGT și să ofere sprijinul tehnic necesar pentru a se asigura că SALL este pus în 
aplicare corect și integral; reamintește, în acest sens, că măsurile de monitorizare, 
măsurile subsecvente și cele de evaluare sunt părți integrante ale unui acord solid și 
eficace; subliniază că delegațiile UE ar trebui să joace un rol esențial în supravegherea 
activității autorităților din Honduras în ceea ce privește includerea efectivă a tuturor 
părților interesate relevante în procesul de instituire a unui SALL pe deplin funcțional și 
de punere în aplicare a acordului de parteneriat voluntar; consideră că este necesar să se 
exercite un control parlamentar asupra procesului de punere în aplicare a acordului de 
parteneriat voluntar, în special în ceea ce privește organizarea de schimburi de opinii 
periodice cu auditorul independent numit de Comitetul mixt de punere în aplicare 
Honduras-UE;

4. este preocupat de faptul că sunt permise importurile de produse din lemn în Honduras 
dacă acestea au fost produse în conformitate cu legislația țării în care au fost recoltați 
arborii, deoarece s-ar putea ca standardele referitoare la obligația de diligență să fie mai 
scăzute în țările respective și ca aceste produse să fie, până la urmă, încorporate în 
mărfuri care sunt exportate ulterior în UE;

5. invită Comisia să aloce o finanțare substanțială care să însoțească punerea în aplicare a 
acordului de parteneriat voluntar, în cadrul următoarei perioade de programare a 
programelor bilaterale ale UE (2021-2027), care ar trebui să facă posibilă monitorizarea 
progreselor în funcție de criterii clare, de obiective și proceduri cu termene precise ce 
permit verificarea conformității; invită, de asemenea, Comisia să informeze periodic cu 
privire la progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune FLEGT;

6. este foarte îngrijorat de faptul că, potrivit Global Witness, Honduras rămâne printre 
țările în care își pierd viața cei mai mulți apărători ai terenurilor și ai mediului;  își 
exprimă îngrijorarea, în special pentru apărătorii terenurilor din comunitățile indigene 
de culoare Garifuna și Guapinol, ai căror membri au fost recent strămutați forțat, 
incriminați sau uciși în cadrul unor conflicte pentru terenuri și apă cu puternice grupuri 
de întreprinderi; subliniază, în acest context, că este important să se asigure implicarea 
deplină a părților interesate și mai ales să se mențină participarea popoarelor indigene și 
dialogul cu ele, care au început promițător în etapa de punere în aplicare și de 
monitorizare a acordului de parteneriat voluntar, pentru a răspunde adecvat nevoilor 
acestora și a înlesni o cooperare eficace; în plus, insistă că trebuie mărită transparența, 
mai ales dezvăluind public efectiv informațiile și punând în timp util documentele la 
dispoziția populațiilor locale și indigene, precum și că trebuie asigurat accesul efectiv la 
procedurile judiciare și administrative, inclusiv la căi de atac și la măsuri reparatorii;

7. condamnă cu fermitate incriminarea activiștilor de mediu și a apărătorilor mediului de 
către autoritățile din Honduras; invită guvernul Hondurasului să pună capăt impunității 
pentru crimele și încălcările drepturilor omului, să acționeze pentru a opri atacurile 
repetate împotriva apărătorilor drepturilor omului, a sindicaliștilor și a comunităților 
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indigene, precum și hărțuirea și intimidarea acestora;

8. consideră oportun faptul că definiția legalității prevăzută de acordul de parteneriat 
voluntar face referire explicit la drepturile populațiilor indigene și de descendență 
africană din Honduras care trăiesc în zone împădurite și la principiile consimțământului 
liber, prealabil și în cunoștință de cauză, care trebuie obținut ca o condiție pentru 
achiziționarea sau folosirea terenurilor împădurite de drept cutumiar, în conformitate cu 
legislația internațională privind drepturile omului, și anume Convenția nr. 169 a 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind populațiile indigene și tribale și 
standardele stabilite de Orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a 
proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității 
alimentare naționale ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO);

9. reamintește că în Honduras proprietatea și controlul asupra terenurilor, precum și 
folosirea acestora constituie dintotdeauna o origine importantă a conflictelor sociale, a 
violențelor și a încălcărilor drepturilor omului; reamintește, în special, că, potrivit 
Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pentru circa 
80 % din terenurile aflate în proprietate privată din Honduras fie nu există titluri de 
proprietate, fie titlurile de proprietate sunt inadecvate, iar soluționarea litigiilor privind 
titlurile de proprietate poate dura ani întregi, din cauza deficiențelor sistemului judiciar; 
consideră, în acest context, că procesul acordului de parteneriat voluntar ar putea 
contribui la clarificarea drepturilor de proprietate funciară, ca o chestiune de justiție 
socială, inclusiv prin recunoașterea efectivă a drepturilor de proprietate asupra 
terenurilor de drept cutumiar, având în vedere că comunitățile indigene dețin adesea 
titluri de proprietate colective și ancestrale asupra terenurilor;

10. evidențiază că succesul acordului va depinde, printre altele, și de combaterea fraudei, a 
slabei guvernanțe de la toate nivelurile administrației (în special prin combaterea 
exploatării forestiere ilegale și a gestionării defectuoase a resurselor naturale în sectorul 
forestier și al comerțului cu lemn) și a corupției în toate etapele comerțului cu lemn, de 
la recoltare până la vânzare, trecând prin transport, prelucrare, fabricare, export și 
import; în acest scop, invită UE să consolideze domeniul de aplicare și punerea în 
aplicare a Regulamentului UE privind lemnul, pentru a combate riscurile de corupție în 
lanțul de aprovizionare cu lemn al UE, inclusiv prin controale și investigații mai 
regulate și mai sistematice în porturile UE; în plus, consideră că succesul acordului 
depinde și de crearea unui mediu sigur și propice pentru protecția apărătorilor 
drepturilor omului din domeniul mediului și a persoanelor care semnalează nereguli, 
asigurând căi de atac eficace contra încălcărilor drepturilor omului și combătând 
impunitatea; subliniază, în acest sens, că ratificarea acordului Escazú ar fi o ocazie 
excelentă de a dezvolta drepturile omului în domeniul mediului în Honduras; îndeamnă 
guvernul Hondurasului să facă demersuri în acest sens;

11. solicită UE să asigure coerența acordului de parteneriat voluntar cu toate politicile sale, 
în special în domeniile dezvoltării, mediului, agriculturii și comerțului, asigurând 
totodată complementaritatea acestuia cu angajamentele UE privind protecția mediului și 
a climei.



PE660.067v02-00 14/17 RR\1227717RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 27.1.2021

Rezultatul votului final +:
–:
0:

22
1
2

Membri titulari prezenți la votul final Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, 
Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna 
Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata 
Kempa, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-
Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, 
Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, 
Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final Patrizia Toia



RR\1227717RO.docx 15/17 PE660.067v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22 +
ECR Beata Kempa

ID Gianna Gancia

NI Antoni Comín i Oliveres

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, 
Christian Sagartz, Tomas Tobé

RENEW Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

1 -
ID Bernhard Zimniok

2 0
ID Dominique Bilde

The Left Miguel Urbán Crespo

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri



PE660.067v02-00 16/17 RR\1227717RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării 18.3.2021

Rezultatul votului final +:
–:
0:

34
1
8

Membri titulari prezenți la votul final Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Miroslav 
Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël 
Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, 
Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Maximilian 
Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel 
Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik 
Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final Marco Campomenosi, Jérémy Decerle, Jean-Lin Lacapelle, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez



RR\1227717RO.docx 17/17 PE660.067v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

34 +

ECR Jan Zahradil

ID Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, 
Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Barry Andrews, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, 
Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

1 -

ID Maximilian Krah

8 0

ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Danilo Oscar Lancini

The Left Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Corrections to votes and voting intentions

+ Marco Campomenosi

-

0

Legenda simbolurilor utilizate: 
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


