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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva 
vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise 
vabatahtliku partnerluslepingu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist, sõlmimise kohta 
(12543/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku 
partnerluslepingu eelnõu, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (xxxx/2020),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 207 lõike 3 esimesele lõigule, 
artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktiga v ning artikli 218 lõikega 7 (C-0000/2020),

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse1 
(„FLEGT-määrus“),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused2 („ELi puidumäärus“),

– võttes arvesse Euroopa rohelist kokkulepet (COM(2019)0640) ja oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni selle kohta3, 

– võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta maailma 
metsade kaitsmisel ja taastamisel4,

– võttes arvesse oma 22. oktoobri 2020 resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi 
õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja 
tagasipööramiseks5, 

– võttes arvesse ebaseadusliku metsaraie suhtes kohaldatavate ELi eeskirjade, eelkõige 

1 ELT L 347, 30.12.2005, lk 1.
2 ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0212.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0285.
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ELi puidumääruse ja FLEGTi määruse käimasolevat toimivuskontrolli, 

– võttes arvesse ELi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) 2003. aasta tegevuskava ning selle rakendamise töökava 
aastateks 2018–2022, 

– võttes arvesse lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel6, 

– võttes arvesse Hondurase ja ELi vahelist iga-aastast kõrgetasemelist poliitilist dialoogi 
metsanduse valdkonnas,

– võttes arvesse oma 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjate olukorra 
kohta Hondurases7 

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni8 nõukogu otsuse eelnõu kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et peaaegu pool Hondurase pindalast on kaetud metsadega, millest pool on 
troopilised vihmametsad; arvestades, et Hondurases on alates 2015. aastast hävinud 
ligikaudu 12,5 % metsaalast peamiselt kliimamuutuste, metsatulekahjude, raadamise ja 
ebaseadusliku metsaraie tõttu, ning et lisaks tabas riiki 2016. aastal kahjurite 
infestatsioon; 

B. arvestades, et Honduras võttis 2014. aastal vastu kliimamuutuste seaduse ja oli esimene 
riik, kes avaldas Pariisi kokkuleppe raames oma esimese riiklikult kindlaksmääratud 
panuse, mille üks kohustus oli taastada miljon hektarit metsa; 

C. arvestades, et metsandussektori osakaal Hondurase majanduses on aastate jooksul 
vähenenud, kuna nõuded puidu seaduslikkusele Hondurase eksporditurgudel on 
muutunud rangemaks, ning samuti on sektori tähtsus kahanenud metsade raadamise 
tagajärjel; arvestades, et vabatahtliku partnerluslepingu protsess, milles rõhutatakse 
seaduslikkust ja head valitsemistava, aitab suurendada metsandussektori osakaalu, luua 
maapiirkondades uusi töökohti ja anda riigi elanikele sissetulekut; 

D. arvestades, et Hondurase ja ELi vahelise puidukaubanduse maht on praegu 
tagasihoidlik, kusjuures USA on suurim kaubanduspartner, ning kasvab eksport 
naaberriikidesse El Salvadori ja Nicaraguasse; arvestades, et vabatahtlik 
partnerlusleping võib Hondurasele avada rohkem võimalusi ekspordiks ELi ja uutele 
turgudele;

6 ELT L 346, 15.12.2012, lk 3.
7 ELT C 58, 15.2.2018, lk 155.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.



PR\1216646ET.docx 5/7 PE660.067v01-00

ET

E. arvestades, et Honduras on madalama keskmise sissetulekuga riik, kus jätkuvalt on 
probleemiks vaesus, ebavõrdsus, korruptsioon, vägivald ja karistamatus;

F. arvestades, et 2013. aastal sai Hondurasest esimene Ladina-Ameerika riik, kes alustas 
ELiga läbirääkimisi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) alase vabatahtliku partnerluslepingu üle, mille tulemusel 
parafeeriti 2018. aastal lepingu eelnõu;

G. arvestades, et vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk on tagada, et Hondurasest ELi 
turule saadetavad puidu ja puittoodete saadetised vastaksid Hondurase puidu 
õiguspärasuse tagamise süsteemile (TLAS) ja seega ka FLEGT-litsentsi saamise 
tingimustele; arvestades, et muudele eksporditurgudele suunatud omamaine puit ja 
puittooted peavad samuti vastama TLASi nõuetele ning nende puhul tuleb välja anda H-
Legali sertifikaat;

H. arvestades, et TLAS põhineb seaduslikkuse määratlusel, tarneahela kontrollimisel, 
nõuetele vastavuse kontrollimisel, FLEGT-litsentsimisel ja sõltumatul auditil; 

I. arvestades, et leping hõlmab FLEGTi määruse kohaselt viit kohustuslikku puittoodet – 
palke, saematerjali, raudteeliipreid, vineeri ja spooni – ning mitmeid muid puittooteid;

J. arvestades, et FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute eesmärk ja oodatav kasu ei 
piirdu seadusliku puiduga kauplemise hõlbustamisega, kuna lepingute eesmärk on 
samuti tekitada süsteemseid muudatusi metsahalduses, õiguskaitses, läbipaistvuses ja 
erinevate sidusrühmade kaasamises poliitiliste otsuste tegemisse; 

K. arvestades, et EL toetas läbirääkimisprotsessi oma arenguabi raames kolme kahepoolse 
programmi kaudu;

1. peab tervitatavaks ELi ja Hondurase vahel vabatahtliku partnerluslepingu üle toimuvate 
läbirääkimiste lõpuleviimist ning nõuab selle lepingu kiiret ratifitseerimist mõlema 
osalise poolt, et leping saaks jõustuda 2021. aastal; 

2. väljendab Hondurasele solidaarsust, kuna lisaks COVID-19 pandeemiale, mis tõi kaasa 
tõsiseid tagajärgi sai riik hiljuti tõsiselt kannatada kahe orkaani läbi; 

3. tunnistab, et vabatahtliku partnerluslepingu täielik rakendamine on pikaajaline protsess, 
mis nõuab terve õigusaktide kogumi vastuvõtmist ning piisavat haldussuutlikkust ja 
asjatundlikkust selle rakendamiseks ja jõustamiseks; tuletab meelde, et FLEGT-
litsentsimine saab alata alles siis, kui Honduras on tõendanud oma TLAS-süsteemi 
valmisolekut; 

4. rõhutab, et rakendamisetapp nõuab pidevat konsulteerimist ja sidusrühmade kaasamist; 
kutsub komisjoni ja ELi delegatsiooni Hondurases üles pakkuma praeguste ja tulevaste 
arengukoostöö vahendite raames piisavat suutlikkuse suurendamist ning logistilist ja 
tehnilist tuge, et Honduras saaks täita TLASi ja sellega seotud meetmete rakendamiseks 
võetud kohustusi; 
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5. peab tervitatavaks Hondurase vabatahtliku partnerluslepingu rakendamise tegevuskava 
hiljutist vastuvõtmist ja kutsub Hondurase valitsust üles järgima konkreetset, ajaliselt 
piiritletud ja mõõdetavat lähenemisviisi;

6. rõhutab, et FLEGTi edu sõltub ka võitlusest pettuste ja korruptsiooni vastu kogu puidu 
tarneahelas; nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus teeks jõupingutusi, et peatada laialt 
levinud korruptsioon ja tegeleda muude ebaseaduslikku metsaraiet ja metsade seisundi 
halvenemist soodustavate teguritega, pöörates erilist tähelepanu tolli- ja muudele 
asutustele, kellel on vabatahtliku partnerluslepingu rakendamisel ja jõustamisel keskne 
roll; rõhutab vajadust teha lõpp karistamatusele metsandussektoris, tagades rikkumiste 
eest vastutusele võtmise;

7. nõuab tungivalt, et Hondurase valitsus pikendaks Hondurases korruptsiooni ja 
karistamatuse vastu võitlemise missiooni (MACCIH) mandaati, mis lõppes 2020. aasta 
jaanuaris;

8. tunneb heameelt asjaolu üle, et Honduras on esimene vabatahtliku partnerluslepingu 
osalisriik, kus läbirääkimistes osalesid eraldi huvirühmana põlisrahvad, kes andsid oma 
eriteadmiste ja seisukohtadega aktiivse panuse; nõuab, et seaduslikkuse määratlusse 
tuleb kiiresti lisada nõue vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku kohta ning nõuab 
vastavate seaduste vastuvõtmist Hondurases; 

9. tunnistab, et vabatahtliku partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste protsess võib 
anda sektoritele võimaluse määrata kindlaks ühised eesmärgid ja prioriteedid, et teha 
jõupingutusi metsa säästva majandamise nimel, ning pakkuda ühiskonnale olulist 
võimalust majandada metsi kohalikul, kogukonna, piirkonna ning isegi riiklikul ja 
föderaalsel tasandil kaasavalt; 

10. on teadlik asjaolust, et keskse tähtsusega maaomandi õigused Hondurases vajavad 
tulevikus selgemat väljendamist ning et kohalikele ja põliselanike kogukondadele on 
vaja, et maaomandi suhtes võetaks kasutusele konkreetsed kaitsemeetmed; 

11. rõhutab maakasutuse tähtsust metsahalduses ja vajadust töötada selles valdkonnas välja 
strateegiline tulevikunägemus, mis võtaks arvesse kliimamuutusi; kutsub Hondurase 
valitsust üles tagama tiheda kooskõlastamise metsandussektori erinevate käimasolevate 
algatuste vahel, nagu raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate 
heitkoguste vähendamine arengumaades (REDD+), FLEGTi vabatahtlik 
partnerlusleping ja riiklikult kindlaksmääratud panused; 

12. kutsub Hondurase valitsust üles tugevdama valvsuse ja metsatulekahjukaitse tsoone 
eramaal; nõuab tarneahela haldamist loomakasvatus-, kohvi- ja palmiõlisektoris, kuna 
see on metsade hävitamise algpõhjustega tegelemisel keskse tähtsusega; 

13. nõuab, et kõikidesse FLEGTi vabatahtliku partnerluslepingu rakendamisega seotud 
tegevustesse ja projektidesse tuleb integreerida sooline analüüs;

14. kutsub komisjoni andma Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru lepingu elluviimise, 
sealhulgas lepingu rakendamise ühiskomitee töö kohta; 
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15. kutsub ELi liikmesriike üles täielikult järgima ja rakendama ELi puidumäärust;

16. rõhutab, et kõik maailma riigid, kus on olemas seadusliku puidu reguleeritud 
imporditurg või kes soovivad sellist turgu välja arendada, saaksid kasu koostööst ja 
võimaluse korral üksteise eeskirjade ja süsteemide, näiteks ELi FLEGTi ja vabatahtlike 
partnerluslepingute kinnitamisest; rõhutab, et rahvusvahelised standardid oleksid 
tõhusamad ja edendaksid ettevõtjate ja tarbijate jaoks pikaajalist õiguskindlust;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide ja Hondurase Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.


