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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2013 m. Komisija pradėjo derybas su Hondūru ir 2018 m. birželio mėn. baigė derybas dėl 
savanoriško partnerystės susitarimo (SPS). 

Beveik pusę Hondūro teritorijos dengia miškai. Tačiau nuo 2015 m. dėl kenkėjų antplūdžio, 
miškų gaisrų, žemės naudojimo keitimo ir neteisėtos medienos ruošos šalis prarado apie 
12,5 proc. savo miško ploto. Miškai labai prisidėjo prie Hondūro ekonomikos augimo, tačiau 
jų dalis ekonomikoje, ypač eksportas, sumažėjo dėl to, kad tarptautinės rinkos tampa vis 
reiklesnės teisėtumo ir valdymo srityse. Todėl SPS turi atlikti savo vaidmenį padedant miškų 
sektoriui atgauti ankstesnę svarbą, kuriant darbo vietas kaimo vietovėse ir generuojant pajamas 
Hondūro gyventojams.

Nepaisant nedidelio medienos, kuria tarpusavyje prekiauja Hondūras ir ES, kiekio, Hondūras 
aktyviai dalyvavo derybose dėl SPS, nes šis procesas taip pat buvo laikomas priemone bendram 
miškininkystės sektoriaus valdymui pagerinti ir kovoti su neteisėta medienos ruoša. 
Derybose aktyviai dalyvavo vyriausybės, pilietinės visuomenės, privačiojo sektoriaus ir 
čiabuvių tautų atstovai. SPS su Hondūru yra vienintelis susitarimas pasaulyje, dėl kurio derantis 
prie derybų stalo buvo pakviestos ir čiabuvių tautos, todėl jos galėjo propaguoti tokius 
klausimus, kaip žemės naudojimas ir teisės bei laisvas, išankstinis ir informacija pagrįstas 
sutikimas. 

Hondūre vykdomas SPS procesas suteikia galimybių užtikrinti daugiau aiškumo teisinės 
atitikties ir teisės aktų vykdymo srityse, taip pat nustatyti dabartinės teisinės sistemos 
sutapimus, trūkumus ir prieštaravimus. Konfliktai dėl žemės yra pagrindinis žmogaus teisių 
pažeidimų Hondūre šaltinis, o SPS, pritraukdamas įvairius suinteresuotuosius subjektus, taip 
pat galėtų atlikti svarbų vaidmenį sprendžiant šią problemą. Reikia pripažinti, kad Hondūras 
susiduria su dideliais valdymo iššūkiais, kaip antai korupcija, smurtas, nebaudžiamumas ir 
silpnos viešosios institucijos. Jei SPS bus tinkamai įgyvendintas, jis gali padėti užtikrinti 
platesnio masto atskaitomybės kultūrą šalyje. 

SPS sudaroma daug įvairių galimybių, tačiau jo sėkmė priklausys nuo veiksmingo jo 
įgyvendinimo. Hondūre reikės užtikrinti ilgalaikę politinę paramą, atsižvelgiant į medienos 
teisėtumo užtikrinimo sistemos sukūrimo sudėtingumą ir poreikį skirti gausių žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių, kad būtų garantuotas jos įgyvendinimas. ES parama turėtų būti toliau 
teikiama siekiant remti SPS įgyvendinimą per kitą ES dvišalių programų Hondūre 
programavimo laikotarpį 2021–2027 m. 
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Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti 
pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško 
partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos 
Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo.


