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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, 
förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska 
unionen
(12543/2020 – C9-0084/2020 – 2020/0157M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga 
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om 
skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av 
trävaruprodukter till Europeiska unionen (12543/2020),

– med beaktande av utkastet till det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av 
och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen 
(10365/2020),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 och artikel 207.4 första styckena samt artikel 218.6 andra stycket a led v 
och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0084/2021),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om 
upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska 
gemenskapen (Flegtförordningen)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 
20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper 
ut timmer och trävaror på marknaden2 (EU:s timmerförordning),

– med beaktande av Parisavtalet om klimatförändringar,

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling,

– med beaktande av den europeiska gröna given (COM(2019)0640) och sin resolution av 
den 15 januari 2020 om denna3, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 september 2020 om EU:s roll för att skydda 
och återställa världens skogar4,

– med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2020 med rekommendationer till 

1 EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.
2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0212.
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kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning 
som drivs av EU5, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2016 om situationen för 
människorättsförsvarare i Honduras6, 

– med beaktande av den pågående kontrollen av ändamålsenligheten hos de EU-regler 
som är tillämpliga på olaglig skogsavverkning, särskilt EU:s timmerförordning och 
Flegtförordningen, 

– med beaktande av EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog (Flegt) från 2003 och arbetsplanen för dess 
genomförande 2018–2022, 

– med beaktande av avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan7, 

– med beaktande av den årliga politiska högnivådialogen mellan Honduras och EU inom 
skogssektorn,

– med beaktande av uttalandet av den 6 december 2019 från den höga representanten på 
EU:s vägnar om förlängningen av mandatet för uppdraget till stöd för kampen mot 
korruption och straffrihet i Honduras,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...8 om utkastet till rådets beslut,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0054/2021), 
och av följande skäl:

A. Nästan hälften av Honduras landareal är täckt av skog, varav hälften utgörs av tropisk 
regnskog. Det finns fortfarande en enorm mängd oklassificerade träd och arter. 
Honduras har förlorat omkring 12,5 % av sitt skogsområde sedan 2015, främst på grund 
av ett skadedjursangrepp som med största sannolikhet orsakades av klimatförändringar, 
och en del skogsområden har gått förlorade till följd av bränder, avskogning och olaglig 
avverkning.

B. Honduras antog sin klimatförändringslag 2014 och var följande år det första land som 
offentliggjorde sitt första nationellt fastställda bidrag inom ramen för Parisavtalet, varav 
ett åtagande är att återställa en miljon hektar skog.

C. Skogssektorns andel av Honduras ekonomi har minskat under årens lopp, och har under 
de senaste 16 åren utgjort omkring 3,6 % av bruttonationalprodukten (BNP), på grund 

5 Antagna texter, P9_TA(2020)0285.
6 EUT C 58, 15.2.2018, s. 155.
7 EUT L 346, 15.12.2012, s. 3.
8 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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av strängare krav på timrets laglighet på Honduras exportmarknader och på grund av 
skogsförstörelse. Processen för det frivilliga partnerskapsavtalet, som betonar laglighet 
och god samhällsstyrning, hjälper skogssektorn att öka sin andel, skapa anständiga 
arbetstillfällen på landsbygden och generera inkomster för honduranerna. 

D. Volymen timmer som handlas mellan Honduras och EU är för närvarande blygsam och 
står för mindre än 2 % av Honduras timmerexport, medan Förenta staterna är den största 
handelspartnern och exporten till grannländerna El Salvador och Nicaragua ökar. Det 
frivilliga partnerskapsavtalet skulle kunna skapa fler möjligheter för Honduras att 
exportera till EU och till nya marknader. 

E. Honduras är enligt Världsbankens klassificering ett lägre medelinkomstland. Det är det 
näst fattigaste landet i Latinamerika och det tredje fattigaste landet på västra halvklotet. 
Honduras måste övervinna många utmaningar för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet, 
korruption, våld och straffrihet, som fortfarande är ett ihållande problem, och förbättra 
medborgarnas välbefinnande, liksom situationen för kvinnors rättigheter, inte minst med 
tanke på den senaste tidens bakslag mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

F. Honduras regering har gjort positiva åtaganden och tagit initiativ till lagstiftning för att 
skydda människorättsförsvarare. Det är beklagligt att försvarare av mänskliga 
rättigheter, ursprungsbefolkningarnas rättigheter och markrättigheter samt 
miljöaktivister utsätts för övergrepp, våld, godtyckliga frihetsberövanden, hot och mord. 
Honduras har inte undertecknat det regionala Escazúavtalet om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande och rättslig prövning i miljöfrågor i Latinamerika och 
Västindien, som är det första miljöavtal någonsin som innehåller särskilda bestämmelser 
om försvarare av mänskliga rättigheter och miljön.

G. Mandatet för uppdraget till stöd för kampen mot korruption och straffrihet i Honduras 
löpte ut i januari 2020 och har inte förnyats. EU och dess medlemsstater hade uppmanat 
Honduras regering att förnya detta mandat för att stärka rättsstatsprincipen i landet.

H. Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika ingicks 2012, och dess 
handelspelare har tillämpats provisoriskt sedan den 1 augusti 2013.

I. Honduras blev 2013 det första latinamerikanska land som inledde förhandlingar med 
EU om ett frivilligt Flegtpartnerskapsavtal, vilket ledde till att ett utkast till avtal 
paraferades 2018.

J. Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet är att se till att alla sändningar av timmer 
och trävaruprodukter från Honduras som är avsedda för EU-marknaden överensstämmer 
med Honduras laglighetsförsäkringssystem för timmer och därmed uppfyller kraven för 
Flegtlicens. Inhemskt timmer och timmer som är avsett för andra exportmarknader 
måste också uppfylla laglighetsförsäkringssystemet för timmer och kommer att vara 
föremål för utfärdandet av ett honduranskt rättsligt certifikat.

K. Laglighetsförsäkringssystemet för timmer bygger på en laglighetsdefinition, kontroller 
av försörjningskedjan, kontroll av efterlevnaden, Flegtlicenser och en oberoende 
granskning. 

L. Avtalet omfattar de fem obligatoriska trävaruprodukterna enligt Flegtförordningen – 
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stockar, sågade trävaror, järnvägssliprar, kryssfaner (plywood) och faner – och ett antal 
andra trävaruprodukter.

M. Syftet med och de förväntade fördelarna med de frivilliga Flegtpartnerskapsavtalen går 
utöver underlättandet av handeln med lagligt timmer, eftersom de också är utformade 
för att åstadkomma systemförändringar när det gäller skogsförvaltning, inbegripet 
lagstiftningens efterlevnad, arbetsrätten och ursprungsbefolkningarnas rättigheter, 
transparens och inkludering av olika intressenter i den politiska beslutsprocessen, 
särskilt det civila samhällets organisationer och ursprungsbefolkningar samt stöd till 
ekonomisk integration och respekt för de internationella målen för hållbar utveckling. 
De förhandlingar som ledde till ingåendet av detta frivilliga partnerskapsavtal har skapat 
ett utrymme för samarbete där olika berörda parter kan diskutera ekonomiska och 
sociala frågor, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Honduras ska säkerställa att 
genomförandet och övervakningen av det frivilliga partnerskapsavtalet involverar 
berörda aktörer, oavsett deras kön, ålder, ort, religion eller trosuppfattning, etniska 
ursprung, ras, språk, eller funktionsnedsättning, den privata sektorn, det civila 
samhället, lokalsamhällen, ursprungsbefolkningar och befolkningsgrupper med 
afrikanskt ursprung i Honduras och andra som är beroende av skogen9.

N. Frivilliga partnerskapsavtal föreskriver att en gemensam genomförandekommitté ska 
inrättas och ansvara för genomförande och uppföljning av avtalet.

O. EU gav stöd till förhandlingsprocessen genom tre bilaterala program inom ramen för sitt 
utvecklingsbistånd.

P. Allmänna val kommer att hållas i Honduras före utgången av 2021.

Q. Honduras har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 
om ursprungsfolk och stamfolk, men har inte genomfört konventionen fullständigt, och 
har i sin lagstiftning inte infört den viktiga principen om frivilligt och informerat 
samtycke på förhand som härrör från FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter.

1. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av förhandlingarna om det frivilliga 
partnerskapsavtalet mellan EU och Honduras, som kommer att säkerställa att endast 
lagligt avverkat timmer importeras till EU från Honduras, främja hållbar 
skogsförvaltning och hållbar handel med lagligt producerade trävaror samt förbättra 
skogsförvaltningen, efterlevnaden av lagstiftningen (inbegripet skyldigheter i fråga om 
arbetstagare och arbetsmiljö samt hälsa och säkerhet), de mänskliga rättigheterna, 
transparensen, ansvarsskyldigheten och den institutionella resiliensen i Honduras, med 
tanke på att skogarna är viktiga för Honduras ekonomi och att problemet med 
avskogning i detta land bör hanteras på ett effektivare sätt. Parlamentet begär att båda 
parter snabbt ratificerar det frivilliga partnerskapsavtalet så att det kan träda i kraft 
2021, och därigenom möjliggöra de följande viktiga stegen i fråga om genomförande, 
däribland inrättandet av systemet för utfärdande av licenser. 

2. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Honduras, som nyligen drabbades av 
två orkaner som fick allvarliga konsekvenser utöver covid-19-pandemin, som också har 
drabbat landet mycket hårt. Parlamentet betonar behovet av att snarast och på global 

9 I enlighet med artikel 16 i det frivilliga partnerskapsavtalet.
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nivå ta itu med de bakomliggande orsakerna till sådana extrema väderförhållanden och 
zoonoser som är kopplade till klimatförändringar, avskogning och förlust av biologisk 
mångfald. 

3. Europaparlamentet uppskattar verkligen att Honduras har lyckats säkerställa deltagandet 
av de statliga institutionerna, det civila samhället, den privata sektorn, 
ursprungsbefolkningarna och befolkningsgrupperna med afrikanskt ursprung, den 
akademiska världen och samhällena i processen med att utarbeta det frivilliga 
partnerskapsavtalet, vilka accepterade detta erbjudande och tillhandahöll sina bidrag. 
Parlamentet välkomnar att alla dessa samhällssektorer gick med på att sitta vid samma 
förhandlingsbord, och därmed säkerställde en känsla av inkludering och en möjlighet att 
bidra.

4. Europaparlamentet erkänner att ett fullständigt genomförande av det frivilliga 
partnerskapsavtalet kommer att vara en långsiktig process som kommer att kräva 
antagandet av en hel uppsättning lagstiftning och tillräcklig administrativ kapacitet och 
expertis för dess genomförande och efterlevnad. Parlamentet påminner om att 
utfärdandet av Flegtlicenser endast kan inledas när Honduras har visat att landets 
laglighetsförsäkringssystem för timmer är redo. 

5. Europaparlamentet betonar att genomförandefasen kräver fortsatta genuina samråd och 
ett betydande deltagande av flera berörda aktörer, inbegripet att 
civilsamhällesorganisationer, lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar deltar på ett 
meningsfullt sätt i beslutsfattandet, för att garantera principen om frivilligt och 
informerat samtycke på förhand. Parlamentet erinrar om att man behöver stärka 
transparensen och säkerställa ett effektivt offentliggörande av information och i tid dela 
handlingar med lokalbefolkningarna och ursprungsbefolkningarna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, EU:s delegation till Honduras och medlemsstaterna att 
säkerställa och tillhandahålla betydande kapacitetsuppbyggnadsstöd och logistiskt och 
tekniskt stöd inom ramen för nuvarande och framtida instrument för 
utvecklingssamarbete för att Honduras ska kunna fullgöra sina åtaganden om 
genomförande av landets laglighetsförsäkringssystem för timmer och därtill kopplade 
åtgärder.

6. Europaparlamentet välkomnar den nyligen antagna honduranska handlingsplanen för 
genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet och uppmanar Honduras regering att 
tillämpa en konkret, tidsbunden och mätbar strategi.

7. Europaparlamentet ser med oro på att över 20 aktivister för skydd av miljön och 
ursprungsbefolkningarnas rättigheter har dödats sedan paraferingen av det frivilliga 
partnerskapsavtalet i juli 2018. Parlamentet anser att avtalets framgång i hög grad 
kommer att bero på skapandet av en säker och gynnsam miljö för skydd av 
miljöaktivister, människorättsförsvarare och visselblåsare, genom att säkerställa 
effektiva rättsmedel vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna och bekämpa 
straffrihet. Parlamentet betonar i detta avseende att ratificeringen av Escazúavtalet 
skulle vara ett stort steg i rätt riktning. Parlamentet uppmanar med kraft Honduras 
regering att vidta åtgärder i detta syfte. 

8. Europaparlamentet anser att kampen mot korruption måste vara konstant. Parlamentet 



PE660.067v02-00 8/17 RR\1227717SV.docx

SV

välkomnar att transparens har visat sig vara användbart i processen för att ingå det 
frivilliga partnerskapsavtalet och bör säkerställas fullt i den kommande 
genomförandeprocessen. Parlamentet betonar att Flegts framgång också är beroende av 
att man bekämpar bedrägerier och korruption i hela försörjningskedjan för timmer. 
Parlamentet efterfrågar därför att EU stärker räckvidden och tillämpningen av EU:s 
timmerförordning med syfte att hantera korruptionsrisker inom EU:s 
timmerförsörjningskedja, inklusive genom mer regelbundna och systematiska kontroller 
och utredningar vid EU-hamnar. Parlamentet noterar de ansträngningar som Honduras 
gjort hittills för att uppnå större transparens och uppmanar med kraft Honduras regering 
att skapa incitament i de olika etapperna i skogsvärdekedjan för att öka transparensen 
och säkerställa inkluderingen av de mest utsatta aktörerna, såsom ungdomar och 
kvinnor från ursprungsbefolkningar, befolkningsgrupper med afrikanskt ursprung och 
småbrukare. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft Honduras regering att arbeta för 
att stoppa den utbredda korruptionen och ta itu med andra faktorer som underblåser 
olaglig avverkning och skogsförstörelse, med särskild hänsyn till tullmyndigheter, 
Honduras skogsmyndighet och de ministerier som ansvarar för skogen och 
markrättigheterna, samt andra myndigheter som kommer att spela en avgörande roll för 
genomförandet och efterlevnaden av det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet 
betonar behovet av att sätta stopp för straffrihet inom skogssektorn genom att se till att 
överträdelser lagförs.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft Honduras regering att förnya mandatet för 
uppdraget till stöd för kampen mot korruption och straffrihet i Honduras, som löpte ut i 
januari 2020.

10. Europaparlamentet välkomnar att Honduras är det första land inom ramen för de 
frivilliga partnerskapsavtalen som hade ursprungsbefolkningar som en separat 
intressegrupp vid förhandlingsbordet, och att ursprungsbefolkningarnas grupper deltog 
med sina egna särskilda insikter och bidrag. Parlamentet efterlyser ett snabbt införande 
av frivilligt och informerat samtycke på förhand i laglighetsdefinitionen och ett 
antagande av relevanta lagar i Honduras. 

11. Europaparlamentet konstaterar att processen för att förhandla fram ett frivilligt 
partnerskapsavtal kan göra det möjligt för sektorer att fastställa gemensamma mål och 
prioriteringar för att arbeta för en hållbar skogsförvaltning, samt erbjuda en viktig 
möjlighet för samhällen att möjliggöra en skogsförvaltning som bygger på deltagande 
på lokal, samhällelig och regional nivå och till och med upp till nationell eller federal 
nivå. 

12. Europaparlamentet är medvetet om att de avgörande markbesittningsrättigheterna och 
ursprungsbefolkningarnas rättigheter i Honduras behöver klargöras och att det behövs 
konkreta skyddsåtgärder avseende markbesittning för lokalsamhällena och 
ursprungsbefolkningarna. Parlamentet påminner om att tillgång till, användning av och 
kontroll av mark har varit en viktig orsak till sociala konflikter, våld och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna i Honduras. Parlamentet påminner särskilt om att enligt 
kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter är äganderätten för omkring 
80 procent av den privatägda marken i Honduras antingen inte fastställd eller felaktigt 
fastställd, samtidigt som det kan ta flera år att lösa äganderättstvister på grund av 
rättsväsendets svaghet. Parlamentet uppmanar Honduras regering att anslå större 
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resurser till och stärka samordningen av de berörda offentliga institutionerna.

13. Europaparlamentet betonar vikten av markanvändning i skogsförvaltningen och att det 
behövs en strategisk vision för skogsförvaltningen kopplad till klimatförändringsfrågor. 
Parlamentet uppmanar Honduras regering att säkerställa nära samordning mellan 
befintliga olika initiativ inom skogssektorn, såsom minskade utsläpp från avskogning 
och skogsförstörelse i utvecklingsländerna (Redd+), det frivilliga 
Flegtpartnerskapsavtalet och de nationellt fastställda bidragen. 

14. Europaparlamentet uppmanar Honduras regering att öka vaksamheten och stärka 
skogsbrandsskyddsområdena på privatägd mark. Parlamentet efterlyser inrättandet av en 
förvaltning av försörjningskedjan inom djurhållnings-, kaffe- och palmoljesektorerna, 
eftersom detta är avgörande för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till 
avskogning. 

15. Europaparlamentet anser att de framgångsrika förhandlingarna om detta frivilliga 
partnerskapsavtal visar betydelsen av unionens delegationer i tredjeländer.

16. Europaparlamentet begär att en jämställdhetsanalys integreras i all verksamhet och alla 
projekt som är kopplade till genomförandet av det frivilliga Flegtpartnerskapsavtalet. 
Parlamentet begär kvantitativa och kvalitativa könsuppdelade analyser av 
markbesittning, ägande av tillgångar och ekonomisk inkludering i sektorer som 
påverkas av handeln. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja denna strävan med 
tekniska och mänskliga resurser.

17. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över ändringen av abortlagstiftningen i 
Honduras och i vissa EU:s medlemsstater.

18. Europaparlamentet betonar vikten av arbetstillfällen inom skogsnäringen och på 
landsbygden för Honduras ekonomi, och att detta bör beaktas när det frivilliga 
partnerskapsavtalet genomförs. Parlamentet ser det frivilliga partnerskapsavtalet som ett 
verktyg för att främja anständigt arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
Honduras myndigheter att göra en uttömmande konsekvensbedömning av det frivilliga 
partnerskapsavtalet för de arbetstagare och små producenter som skulle kunna påverkas 
av utökade avverkningskontroller. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja och 
stödja program för de berörda arbetstagarna och producenterna så att de kan behålla sin 
konkurrenskraft inom sektorn. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om genomförandet av avtalet, inbegripet om den gemensamma 
genomförandekommitténs arbete, och uppmanar kommissionen att aktivt samarbeta 
med parlamentet, särskilt genom att erbjuda parlamentet att skicka en delegation som 
ska delta i den gemensamma genomförandekommitténs arbete. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut följa, genomföra och 
verkställa EU:s timmerförordning. Kommissionen uppmanas att vid nästa översyn 
överväga en förbättring av Flegtförordningen när det gäller Flegtlicenser så att den 
snabbt kan reagera i fall av betydande överträdelser av åtagandena enligt det frivilliga 
partnerskapsavtalet. 



PE660.067v02-00 10/17 RR\1227717SV.docx

SV

21. Europaparlamentet betonar att länder över hela världen som antingen har eller har som 
mål att ha reglerade importmarknader för lagligt timmer skulle gynnas av att samarbeta 
och, där så är möjligt, godkänna varandras regler och system, såsom EU:s Flegtavtal 
och frivilliga partnerskapsavtal. Parlamentet betonar att internationella standarder skulle 
vara effektivare och främja långsiktig rättssäkerhet för företag och konsumenter.

22. Europaparlamentet understryker att frivilliga partnerskapsavtal erbjuder en viktig 
rättslig ram för både EU och dess partnerländer, som möjliggjorts tack vare det goda 
samarbetet med de berörda länderna och deras engagemang i frågan. Parlamentet stöder 
kommissionen när det gäller att hitta ytterligare potentiella partner för framtida frivilliga 
partnerskapsavtal inom ramen för Flegt. 

23. Europaparlamentet anser att EU har en mycket viktig och ansvarsfull roll och en 
skyldighet när det gäller att förbättra både utbuds- och efterfrågesidan i fråga om 
timmer, för att avvisa olagligt producerat timmer och bistå de exporterande länderna i 
deras strävan att bekämpa olaglig avverkning och korruption, som resulterar i 
förstörelse av deras skogar, klimatförändringar och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet betonar att detta arbete behöver kompletteras med en 
kommande särskild EU-förordning om tillbörlig aktsamhet och råvaror som utgör en 
risk för skogen. Parlamentet noterar Honduras betydelse som en globalt viktig 
kaffeproducent.

24. Europaparlamentet betonar att frivilliga partnerskapsavtal är en del av EU:s insatser för 
att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030, särskilt målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut 
integrera Flegtagendan i den nya strategiska ramen för den europeiska gröna given 
genom att uppmuntra främjandet av den på global och regional nivå och ytterligare 
stärka det internationella samarbetet mellan producerande och importerande länder. 

25. Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa en konsekvent politik för hållbar 
utveckling mellan det frivilliga partnerskapsavtalet och all dess politik, inbegripet på 
områdena handel, utveckling, jordbruk och miljö, samtidigt som man säkerställer det 
frivilliga partnerskapsavtalets komplementaritet med EU:s åtaganden när det gäller 
miljö- och klimatskydd. 

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Republiken Honduras.
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28.1.2021

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till utskottet för internationell handel

över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om 
ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken 
Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt 
import av trävaruprodukter till Europeiska unionen
(2020/0157M(NLE))

Föredragande av yttrande: Hildegard Bentele

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till slutförandet av förhandlingarna om det 
frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Honduras, som kommer att säkerställa att 
endast lagligt avverkat timmer importeras till EU, främja hållbar skogsförvaltning och 
hållbar handel med lagligt producerade trävaror samt förbättra skogsförvaltningen, 
efterlevnaden av lagstiftningen (inbegripet skyldigheter i fråga om arbetstagare och 
arbetsmiljö samt hälsa och säkerhet), de mänskliga rättigheterna, transparensen, 
ansvarsskyldigheten och den institutionella resiliensen, med beaktande av att skogarna 
är viktiga för Honduras ekonomi och att problemet med avskogning i detta land bör 
hanteras på ett effektivare sätt.

2. Europaparlamentet betonar att frivilliga partnerskapsavtal är en del av EU:s insatser för 
att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030, särskilt målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut 
integrera agendan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt) i den nya strategiska ramen för den europeiska gröna given genom att 
uppmuntra främjandet av den på global och regional nivå och ytterligare stärka det 
internationella samarbetet mellan producerande och importerande länder.

3. Europaparlamentet välkomnar Honduras engagemang och de framsteg som gjorts 
hittills, och är medvetet om att det fullständiga genomförandet av det frivilliga 
partnerskapsavtalet kommer att vara en långsiktig process som omfattar antagandet av 
en hel uppsättning lagstiftning för att inrätta laglighetsförsäkringssystemet för timmer 
och göra det operativt. Parlamentet betonar att genomförandet av det frivilliga 
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partnerskapsavtalet är beroende av att man upprätthåller ett starkt deltagande av flera 
berörda parter som bland annat säkerställer att civilsamhällets organisationer, 
lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar deltar på ett meningsfullt sätt i 
beslutsfattandet, och att det dessutom kommer att krävas en varaktig politisk vilja och 
att betydande mänskliga och ekonomiska resurser avsätts för driften av 
laglighetsförsäkringssystemet för timmer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att bistå Honduras under hela processen för utfärdande av Flegtlicenser och 
tillhandahålla det tekniska stöd som krävs för att säkerställa ett fullständigt och korrekt 
genomförande av laglighetsförsäkringssystemet för timmer. Parlamentet påminner i 
detta syfte om att övervaknings-, uppföljnings- och bedömningsarrangemangen är 
integrerade delar av en sund och effektiv överenskommelse. Parlamentet betonar att 
EU:s delegationer bör spela en central roll för att övervaka de honduranska 
myndigheternas arbete med att effektivt inkludera alla relevanta intressenter i processen 
för att inrätta ett fullt fungerande laglighetsförsäkringssystem för timmer och genomföra 
det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet anser att det behövs en parlamentarisk 
kontroll av genomförandeprocessen för det frivilliga partnerskapsavtalet, särskilt när det 
gäller att hålla regelbundna diskussioner med den oberoende revisor som utsetts av 
Honduras och EU:s gemensamma kommitté för genomförandet av avtalet.

4. Europaparlamentet är bekymrat över att det är tillåtet att importera trävaror till 
Honduras så länge dessa produkter har producerats i enlighet med lagstiftningen i det 
land där träden avverkades, eftersom standarderna på tillbörlig aktsamhet i dessa länder 
kan vara lägre och dessa produkter slutligen kan komma att införlivas i varor som 
därefter exporteras till EU.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå betydande finansiering till 
genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet som en del av nästa 
programplaneringsperiod för EU:s bilaterala program (2021–2027), vilket bör göra det 
möjligt att övervaka framstegen i enlighet med tydliga kriterier och tidsbundna mål och 
förfaranden som gör det möjligt att kontrollera efterlevnaden. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att regelbundet rapportera om framstegen när det gäller Flegt-
handlingsplanen.

6. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att Honduras enligt Global Witness 
fortfarande är ett av världens dödligaste länder för mark- och miljöförsvarare. 
Parlamentet är särskilt oroat över de markförsvarare från de svarta 
ursprungsbefolkningarna Garifuna och Guapinol som nyligen tvångsförflyttats, 
kriminaliserats och dödats i konflikter med mäktiga konglomerat om land och vatten. 
Parlamentet understryker mot denna bakgrund vikten av att se till att alla berörda parter 
deltar fullt ut, särskilt vikten av att ursprungsbefolkningarna fortsätter att delta och att 
det förs en dialog med dem, vilket fick en lovande start, under genomförande- och 
övervakningsfasen av det frivilliga partnerskapsavtalet, i syfte att på ett korrekt sätt 
beakta deras behov och främja ett effektivt samarbete. Parlamentet insisterar dessutom 
på behovet av att stärka transparensen, särskilt genom att effektivt offentliggöra 
information och i tid dela handlingar med lokalbefolkningen och 
ursprungsbefolkningen, och av att ge en effektiv tillgång till rättsliga och administrativa 
förfaranden, inbegripet prövning och rättsmedel.

7. Europaparlamentet fördömer starkt de honduranska myndigheternas kriminalisering av 
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miljöaktivister och miljöförsvarare. Parlamentet uppmanar Honduras regering att sätta 
stopp för straffriheten för brott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att 
vidta åtgärder för att stoppa de återkommande attackerna, trakasserierna och hoten mot 
människorättsförsvarare, fackföreningsmedlemmar och ursprungsbefolkningar.

8. Europaparlamentet välkomnar att man i det frivilliga partnerskapsavtalets definition av 
laglighet uttryckligen hänvisar till rättigheterna för Honduras ursprungsbefolkningar 
och befolkningsgrupper med afrikanskt ursprung som lever i skogsområden och till 
principerna om fritt, på förhand inhämtat och informerat samtycke, som ska erhållas 
som ett villkor för köp eller användning av skogsmark som omfattas av 
sedvanerättigheter, i enlighet med internationell människorättslagstiftning, nämligen 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om ursprungsfolk och 
stamfolk och de standarder som fastställs i livsmedels- och jordbruksorganisationens 
(FAO) fakultativa riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markområden, fiskevatten och 
skogar mot bakgrund av den nationella livsmedelstryggheten.

9. Europaparlamentet påminner om att tillgång till, användning av och kontroll av mark 
har varit en viktig orsak till sociala konflikter, våld och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Honduras. Parlamentet påminner särskilt om att enligt kontoret för FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter är äganderätten för omkring 80 procent av 
den privatägda marken i Honduras antingen inte fastställd eller felaktigt fastställd, 
samtidigt som det kan ta flera år att lösa äganderättstvister på grund av rättsväsendets 
svaghet. Parlamentet anser i detta sammanhang att processen med det frivilliga 
partnerskapsavtalet skulle kunna bidra till att klargöra markbesittningsrättigheter som en 
fråga om social rättvisa, inbegripet genom ett effektivt erkännande av sedvanerätten till 
mark, med tanke på att ursprungsbefolkningar ofta innehar kollektiva traditionella 
rättigheter till land.

10. Europaparlamentet betonar att avtalets framgång också kommer att vara beroende av 
bland annat bekämpning av bedrägeri, dålig samhällsstyrning på alla förvaltningsnivåer 
(särskilt när det gäller att bekämpa olaglig avverkning och dålig förvaltning av 
naturresurser inom skogsbrukssektorn och timmerhandeln) och korruption i alla skeden 
av handeln med timmer, från avverkningen till transporten, bearbetningen, 
tillverkningen, exporten, importen och försäljningen. Parlamentet efterfrågar därför att 
EU stärker räckvidden och tillämpningen av EU:s timmerförordning för att hantera 
korruptionsrisker inom EU:s timmerförsörjningskedja, inklusive genom mer 
regelbundna och systematiska kontroller och utredningar vid EU:s hamnar. Parlamentet 
anser dessutom att avtalets framgång också är beroende av skapandet av en säker och 
gynnsam miljö för skydd av människorättsförsvarare och visselblåsare på miljöområdet, 
genom att säkerställa effektiva rättsmedel vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
och bekämpa straffrihet. Parlamentet betonar i detta avseende att ratificeringen av 
Escazú-avtalet skulle vara ett utmärkt tillfälle att utöka de mänskliga rättigheterna på 
miljöområdet i Honduras. Parlamentet uppmanar med kraft Honduras regering att vidta 
åtgärder i denna riktning.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att det frivilliga partnerskapsavtalet stämmer 
överens med all dess politik, särskilt på områdena utveckling, miljö, jordbruk och 
handel, samtidigt som man säkerställer dess komplementaritet med EU:s åtaganden när 
det gäller miljö- och klimatskydd.
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