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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 
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;



PE661.868 4/7 AD\1222290RO.docx

RO

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 
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 
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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.
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