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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 ne tik skatinama tvari prekyba teisėtais medienos 
produktais, bet ir siekiama spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą ir gerinti miškų 
valdymą, teisės aktų vykdymą ir skaidrumą; 

2. 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 (MTUS) ir kad ji pradėtų veikti; pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti SPS turės 
būti nuolat rodoma politinė valia ir skiriama daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
MTUS veikimui užtikrinti; 

3. ragina Komisiją kitu ES dvišalių programų programavimo laikotarpiu (2021–2027 m.) 
skirti finansavimą SPS įgyvendinimui remti; 

4. pabrėžia, kad SPS įgyvendinimo ir stebėsenos etapu svarbu užtikrinti visapusišką 
suinteresuotųjų subjektų įsitraukimą, visų pirma toliau remti čiabuvių dalyvavimą ir 
dialogą su jais, nes jo pradžia buvo daug žadanti;

5. 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; 

6. primena, kad Hondūre žemės naudojimas yra pagrindinis smurto ir žmogaus teisių 
pažeidimų šaltinis; atsižvelgdamas į tai, mano, kad SPS procesas galėtų padėti aiškiau 
apibrėžti žemės naudojimo teises;

7. pabrėžia, kad susitarimo sėkmė taip pat priklausys, inter alia, nuo kovos su sukčiavimu 
ir korupcija; 

8. ragina ES užtikrinti SPS suderinamumą su visomis jos politikos sritimis.


