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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. tvirtai pritaria tam, kad būtų užbaigtos derybos dėl ES ir Hondūro savanoriško 
partnerystės susitarimo (SPS), kuriuo bus užtikrinama, kad į ES būtų importuojama tik 
teisėtai ruošta mediena, skatinama tvari miškotvarkos praktika ir tvari prekyba teisėtai 
paruošta mediena, gerinamas miškų valdymas, teisės aktų vykdymas (įskaitant darbo ir 
profesines, sveikatos ir saugos prievoles), žmogaus teisių įgyvendinimas, skaidrumas, 
atskaitomybė ir institucijų atsparumas, atsižvelgiant į tai, kad miškai yra svarbūs 
Hondūro ekonomikai, o miškų naikinimo problema šioje valstybėje turėtų būti 
sprendžiama veiksmingiau;

2. pabrėžia, kad savanoriškos partnerystės susitarimai yra neatsiejami nuo ES pastangų 
pasiekti Paryžiaus susitarime ir JT Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus tikslus, ypač 
darnaus vystymosi tikslus (DVT); ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai 
integruoti miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
darbotvarkę į naują Europos žaliojo kurso strateginę programą, skatinant jos 
propagavimą pasauliniu ir regioniniu lygmenimis ir toliau stiprinant šalių gamintojų ir 
importuojančių valstybių tarptautinį bendradarbiavimą;

3. palankiai vertina Hondūro prisiimtą įsipareigojimą ir iki šiol padarytą pažangą ir 
supranta, kad visapusiškas SPS įgyvendinimas bus ilgalaikis procesas, per kurį reikės 
priimti visą teisės aktų rinkinį, kad būtų sukurta medienos teisėtumo užtikrinimo 
sistema (TLAS) ir kad ji pradėtų veikti; pabrėžia, kad SPS įgyvendinimas priklauso nuo 
tolesnio tvirto daugiašalių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, be kita ko, užtikrinant 
reikšmingą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO), vietos ir čiabuvių bendruomenių 
dalyvavimą priimant sprendimus ir, be to, įgyvendinant turės būti nuolat rodoma 
politinė valia ir skiriama daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių TLAS veikimui 
užtikrinti; todėl primygtinai ragina Komisiją padėti Hondūrui visą FLEGT licencijų 
išdavimo proceso laikotarpį ir teikti reikiamą techninę paramą, kad būtų užtikrintas 
visapusiškas ir teisingas TLAS įgyvendinimas; šiuo tikslu primena, kad stebėsenos, 
tolesnių veiksmų ir vertinimo procedūros yra neatskiriama patikimo ir veiksmingo 
susitarimo dalis; pabrėžia, kad ES delegacijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį prižiūrint, 
kad Hondūro valdžios institucijos veiksmingai įtrauktų visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus į procesą, kuriuo siekiama sukurti visiškai veikiančią 
TLAS ir įgyvendinti SPS; mano, kad parlamentinė SPS įgyvendinimo proceso priežiūra 
yra reikalinga, ypač turint mintyje reguliarų keitimąsi nuomonėmis su Hondūro ir ES 
jungtinio įgyvendinimo komiteto paskirtu nepriklausomu auditoriumi;

4. yra susirūpinęs dėl to, kad į Hondūrą leidžiama importuoti medienos produktus, kurie 
pagaminti laikantis šalies, kurioje medžiai buvo nukirsti, įstatymų, tačiau tose šalyse 
gali galioti žemesni išsamaus patikrinimo standartai ir šie produktai galiausiai gali būti 
naudojami prekėms, kurios vėliau eksportuojamos į ES;

5. ragina Komisiją kitu ES dvišalių programų programavimo laikotarpiu (2021–2027 m.) 
skirti daug lėšų SPS įgyvendinimui remti, nes tai turėtų sudaryti sąlygas stebėti pažangą 
pagal aiškius kriterijus, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir procedūras, 
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sudarančius sąlygas patikrinti, ar tų standartų laikomasi; be to, ragina Komisiją 
periodiškai pranešti apie FLEGT veiksmų plano pažangą;

6. yra labai susirūpinęs dėl to, kad, kaip teigia organizacija „Global Witness“, Hondūras 
vis dar yra viena iš pasaulio valstybių, kuriose žūva daugiausia žemės ir aplinkosaugos 
gynėjų; reiškia susirūpinimą dėl žemės gynėjų, kilusių iš juodaodžių čiabuvių Garifuna 
ir Guapinol bendruomenių, neseniai priverstinai perkeltų, kriminalizuotų ar nužudytų 
per konfliktus su galingais konglomeratais dėl žemės ir vandens; atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, pabrėžia, kad svarbu užtikrinti visapusišką suinteresuotųjų subjektų 
įsitraukimą, pirmiausia toliau remiant čiabuvių tautų dalyvavimą procesuose ir dialogą 
su jomis, siekiant tinkamai atsižvelgti į jų poreikius ir skatinti veiksmingą 
bendradarbiavimą su jomis, kaip buvo pradėta sėkmingai daryti SPS įgyvendinimo ir 
stebėsenos etapu; be to, primygtinai ragina didinti skaidrumą, ypač veiksmingai viešai 
atskleidžiant informaciją ir laiku keičiantis dokumentais su vietos ir čiabuvių 
bendruomenėmis, taip pat suteikti galimybę veiksmingai dalyvauti teismo ir 
administraciniuose procesuose, įskaitant teisių gynimą ir taisomąsias priemones;

7. griežtai smerkia Hondūro valdžios institucijų vykdomą aplinkosaugos aktyvistų ir 
gynėjų kriminalizavimą; ragina Hondūro vyriausybę nutraukti nebaudžiamumą už 
nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, imtis veiksmų siekiant sustabdyti 
pasikartojančius išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus, profesinių sąjungų narius ir 
čiabuvių bendruomenes, priekabiavimą prie jų ir jų bauginimą;

8. palankiai vertina tai, kad SPS teisėtumo apibrėžtyje aiškiai nurodomos miško 
teritorijose gyvenančių Hondūro čiabuvių ir iš Afrikos kilusių tautų teisės ir laisvo, 
išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principai – tokį sutikimą privaloma gauti 
norint pirkti ar naudoti protėvių miško žemę, laikantis tarptautinių žmogaus teisių teisės 
aktų, tai yra Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 169 dėl čiabuvių 
gyventojų ir genčių, ir standartų, nustatytų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
Neprivalomose atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairėse;

9. primena, kad galimybė naudotis žeme ir ją kontroliuoti yra pagrindinis socialinių 
konfliktų, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų šaltinis Hondūre; visų pirma primena, 
kad, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, apie 80 proc. privačiai 
valdomos žemės Hondūre yra arba neįforminta nuosavybės teisėmis, arba netinkamai 
įforminta, o dėl silpnos teismų sistemos išspręsti ginčus dėl nuosavybės teisių gali 
prireikti daugybės metų; atsižvelgdamas į tai, mano, kad SPS procesas galėtų padėti 
aiškiau apibrėžti žemės naudojimo teises, taip užtikrinant socialinį teisingumą, be kita 
ko, veiksmingai pripažįstant paprotines teises į žemę, atsižvelgiant į tai, kad čiabuvių 
bendruomenėms dažnai priklauso kolektyvinės protėvių žemės nuosavybės teisės;

10. pabrėžia, kad susitarimo sėkmė taip pat priklausys, be kita ko, nuo kovos su 
sukčiavimu, prastu valdymu visais administravimo lygmenimis (ypač sprendžiant 
neteisėtos medienos ruošos, netinkamo gamtos išteklių valdymo miškininkystės 
sektoriuje ir prekybos mediena problemas) ir kovos su korupcija visais prekybos 
mediena etapais – medienos ruošos, jos transportavimo, perdirbimo, gamybos, eksporto, 
importo ir pardavimo; todėl ragina ES stiprinti ES medienos reglamento taikymo sritį ir 
geriau užtikrinti jo vykdymą, kad būtų kovojama su korupcijos rizika ES medienos 
tiekimo grandinėje, be kita ko, vykdant reguliaresnę ir sistemingesnę kontrolę ir tyrimus 
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ES uostuose; be to, mano, kad susitarimo sėkmė taip pat priklauso nuo to, ar bus sukurta 
saugi ir įgalinanti aplinka aplinkosaugos srities žmogaus teisių gynėjams ir 
informatoriams apsaugoti, užtikrinant veiksmingas žmogaus teisių pažeidimų 
taisomąsias priemones ir kovojant su nebaudžiamumu; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
Escazú susitarimo ratifikavimas būtų puiki galimybė išplėsti aplinkosaugos srities 
žmogaus teises Hondūre; primygtinai ragina Hondūro vyriausybę imtis veiksmų šioje 
srityje;

11. ragina ES užtikrinti SPS suderinamumą su visomis savo politikos sritimis, ypač 
vystymosi, aplinkos, žemės ūkio ir prekybos sritimis, kartu užtikrinant susitarimo 
papildomumą ES įsipareigojimų aplinkos ir klimato apsaugos srityse atžvilgiu.
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