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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is een groot voorstander van de afronding van de onderhandelingen over de Vrijwillige 
Partnerschapsovereenkomst (VPA) tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras, 
die niet alleen de duurzame handel in legaal geproduceerde houtproducten bevordert, 
maar ook gericht is op de aanpak van illegale houtkap en op de verbetering van 
wetshandhaving, governance en transparantie in de bosbouw; 

2. is ingenomen met de inzet van Honduras en de tot dusver geboekte vooruitgang, en is 
zich ervan bewust dat de volledige tenuitvoerlegging van de VPA een langdurig proces 
zal zijn, in het kader waarvan eveneens allerlei wetgeving zal moeten worden 
aangenomen om het systeem ter waarborging van de wettigheid van hout en 
houtproducten (TLAS) in te stellen en operationeel te maken; benadrukt dat de 
tenuitvoerlegging van de VPA een niet-aflatende politieke wil vergt, alsook de 
toewijzing van aanzienlijke personele en financiële middelen om de TLAS in werking 
te stellen; 

3. verzoekt de Commissie financiering toe te wijzen om, als onderdeel van de volgende 
programmeringsperiode van de bilaterale programma’s van de EU, de tenuitvoerlegging 
van de VPA in goede banen te leiden; 

4. onderstreept het belang van het waarborgen van volledige betrokkenheid van 
belanghebbenden, en dan met name van het op peil houden van de deelname van en het 
onderhouden van de dialoog met de inheemse bevolking, waarmee tijdens de fase van 
de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de VPA een veelbelovende start is gemaakt;

5. is verheugd dat de definitie van wettigheid uit hoofde van de VPA uitdrukkelijk verwijst 
naar de rechten van inheemse bevolkingsgroepen en bevolkingsgroepen van Afrikaanse 
afkomst in Honduras die in bosgebieden leven, alsook naar de beginselen van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde instemming; 

6. herinnert eraan dat landeigendom veelvuldig aanleiding geeft tot geweld en 
schendingen van de mensenrechten in Honduras; is in dit verband van mening dat het 
proces van de VPA voor opheldering over landeigendomsrechten zou kunnen zorgen;

7. benadrukt dat het welslagen van de overeenkomst onder meer afhangt van de bestrijding 
van fraude en corruptie; 

8. roept de EU op de samenhang van de VPA met al haar beleid te waarborgen.


