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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību 
(12543/2020),

– ņemot vērā projektu Brīvprātīgam partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību 
un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka 
izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (xxxx/2020),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punkta pirmo daļu un 4. punkta pirmo daļu 
kopā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 
7. punktu (C-0000/2020),

– ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par 
FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā1 
(FLEGT regula),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 
20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus 
un koka izstrādājumus2 (ES Kokmateriālu regula),

– ņemot vērā paziņojumu par Eiropas zaļo kursu (COM(2019)0640) un 2020. gada 
15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu3, 

– ņemot vērā 2020. gada 16. septembra rezolūciju par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā 
un atjaunošanā4,

– ņemot vērā 2020. gada 22. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko 
regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā5, 

– ņemot vērā nelikumīgai mežizstrādei piemērojamo ES noteikumu, jo īpaši ES 
Kokmateriālu regulas un FLEGT regulas, notiekošo atbilstības pārbaudi, 

1 OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.
2 OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0212.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0285.
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– ņemot vērā ES 2003. gada Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un 
tirdzniecībai (FLEGT) un darba plānu tā īstenošanai 2018.–2022. gadā, 

– ņemot vērā 2012. gada 29. jūnija Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses6, 

– ņemot vērā Hondurasas un ES ikgadējo augsta līmeņa politikas dialogu meža nozarē,

– ņemot vērā 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju par Hondurasu — cilvēktiesību aizstāvju 
stāvoklis7, 

– ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju8 par Padomes lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā gandrīz pusi no Hondurasas sauszemes platības klāj meži, no kuriem puse ir tropu 
lietus meži; tā kā kopš 2015. gada Hondurasa ir zaudējusi aptuveni 12,5 % no savas 
mežu platības galvenokārt klimata pārmaiņu, meža ugunsgrēku, mežu izciršanas un 
nelikumīgas mežizstrādes dēļ un 2016. gadā ir piedzīvojusi kaitēkļu invāziju; 

B. tā kā Hondurasa 2014. gadā ir pieņēmusi Klimata pārmaiņu likumu un ir pirmā valsts, 
kas ir publicējusi savu pirmo nacionāli noteikto devumu (NND) saistībā ar Parīzes 
nolīgumu, cita starpā apņemoties atjaunot miljonu hektāru mežu; 

C. tā kā meža nozares īpatsvars Hondurasas ekonomikā gadu gaitā ir sarucis sakarā ar 
stingrākām prasībām attiecībā uz kokmateriālu likumību Hondurasas eksporta tirgos un 
mežu iznīcināšanas dēļ; tā kā Brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma (BPN) process, kurā 
tiek uzsvērta likumība un laba pārvaldība, palīdz palielināt meža nozares īpatsvaru, 
nodrošināt darbvietas laukos un radīt ienākumus Hondurasas iedzīvotājiem; 

D. tā kā kokmateriālu tirdzniecības apjoms starp Hondurasu un ES pašlaik ir pieticīgs, jo 
lielākā tirdzniecības partnervalsts ir ASV un palielinās eksports uz kaimiņvalstīm 
Salvadoru un Nikaragvu; tā kā BPN varētu pavērt lielākas iespējas Hondurasas 
eksportam uz ES un jauniem tirgiem;

E. tā kā Hondurasa ir valsts ar vidēji zemiem ienākumiem, kurā saglabājas bažas par 
nabadzību, nevienlīdzību, korupciju, vardarbību un nesodāmību;

F. tā kā 2013. gadā Hondurasa kļuva par pirmo Latīņamerikas valsti, kas sāka sarunas ar 
ES par FLEGT BPN, kuru rezultātā 2018. gadā tika parafēts nolīguma projekts;

6 OV L 346, 15.12.2012., 3. lpp.
7 OV C 58, 15.2.2018., 155. lpp.
8 Tajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
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G. tā kā BPN mērķis ir nodrošināt, ka visi kokmateriālu un koka izstrādājumu sūtījumi no 
Hondurasas, kas paredzēti ES tirgum, atbilst Hondurasas kokmateriālu likumīguma 
nodrošināšanas sistēmai (TLAS) un tādējādi var pretendēt uz FLEGT licenci; tā kā arī 
vietējiem kokmateriāliem un kokmateriāliem, kas paredzēti citiem eksporta tirgiem, būs 
jāatbilst TLAS prasībām un uz tiem attieksies H-Legal licence;

H. tā kā TLAS pamatā ir likumības definīcija, piegādes ķēdes kontrole, atbilstības 
pārbaude, FLEGT licencēšana un neatkarīga revīzija; 

I. tā kā nolīgums attiecas uz pieciem obligātajiem koka izstrādājumiem saskaņā ar FLEGT 
regulu, proti, apaļkokiem, zāģmateriāliem, dzelzceļa gulšņiem, saplāksni un finieri, un 
vairākiem citiem koka izstrādājumiem;

J. tā kā FLEGT BPN mērķis un paredzamie ieguvumi pārsniedz likumīgu kokmateriālu 
tirdzniecības veicināšanu, jo šie nolīgumi ir paredzēti, lai veiktu arī sistēmiskas 
pārmaiņas mežu pārvaldībā, tiesībaizsardzības jomā, attiecībā uz pārredzamību un 
dažādu ieinteresēto personu iekļaušanu politisko lēmumu pieņemšanas procesā; 

K. tā kā ES ir nodrošinājusi atbalstu sarunu procesam, izmantojot trīs divpusējas attīstības 
palīdzības programmas,

1. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par ES un Hondurasas BPN un aicina abas puses to ātri 
ratificēt, lai tas varētu stāties spēkā 2021. gadā; 

2. pauž solidaritāti Hondurasai, kas nesen cieta divās viesuļvētrās, kuras izraisīja smagas 
sekas papildus Covid-19 pandēmijai, kas arī ir ļoti smagi skārusi šo valsti; 

3. atzīst, ka BPN pilnīga īstenošana būs ilgtermiņa process, kurā būs jāpieņem vesels 
tiesību aktu kopums un jānodrošina atbilstoša administratīvā spēja un kompetence tā 
īstenošanai un izpildei; atgādina, ka FLEGT licenču izsniegšana varēs sākties tikai tad, 
kad Hondurasa būs apliecinājusi savas TLAS gatavību; 

4. uzsver, ka īstenošanas posmā jāturpina konsultācijas un ieinteresēto personu 
iesaistīšana; aicina Komisiju un ES delegāciju Hondurasā nodrošināt pietiekamu spēju 
veidošanas un loģistikas un tehnisko atbalstu saistībā ar pašreizējiem un turpmākajiem 
attīstības sadarbības instrumentiem, lai Hondurasa varētu pildīt saistības attiecībā uz 
TLAS un ar to saistītu pasākumu īstenošanu; 

5. atzinīgi vērtē nesen pieņemto Hondurasas BPN īstenošanas rīcības plānu un aicina 
Hondurasas valdību ievērot konkrētu un izmērāmu pieeju ar noteiktu termiņu;

6. uzsver, ka FLEGT panākumi ir atkarīgi arī no krāpšanas un korupcijas apkarošanas visā 
kokmateriālu piegādes ķēdē; mudina Hondurasas valdību pielikt pūles, lai pārtrauktu 
plaši izplatīto korupciju, un pievērsties citiem faktoriem, kas veicina nelikumīgu 
mežizstrādi un mežu degradāciju, liekot īpašu uzsvaru uz muitu un citām iestādēm, 
kurām būs centrāla loma BPN īstenošanā un izpildē; uzsver, ka ir jāizbeidz nesodāmība 
mežsaimniecības nozarē, nodrošinot, ka par pārkāpumiem sauc pie atbildības;
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7. mudina Hondurasas valdību atjaunot pilnvaras misijai korupcijas un nesodāmības 
apkarošanas atbalstam Hondurasā (MACCIH), kas beidzās 2020. gada janvārī;

8. atzinīgi vērtē to, ka Hondurasa ir pirmā BPN valsts, kurā kā atsevišķa interešu grupa pie 
sarunu galda bija aicināti pirmiedzīvotāji, un pirmiedzīvotāju grupu drosmīgo 
līdzdalību, sniedzot īpašus ieskatus un ieguldījumu; aicina likumības definīcijā 
steidzami iekļaut brīvu, iepriekš norunātu un apzinātu piekrišanu un Hondurasā pieņemt 
attiecīgus tiesību aktus; 

9. atzīst, ka BPN sarunu process var ļaut nozarēm noteikt kopīgus mērķus un prioritātes, 
lai panāktu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī piedāvāt sabiedrībai nozīmīgu 
iespēju piedalīties mežu apsaimniekošanā vietējā, kopienas un reģionālā līmenī un pat 
valsts vai federālā līmenī; 

10. apzinās, ka būtiski svarīgās zemes lietošanas tiesības Hondurasā ir papildus jāprecizē un 
ka vietējām un pirmiedzīvotāju kopienām ir vajadzīgas konkrētas zemes lietošanas 
garantijas; 

11. uzsver zemes izmantošanas nozīmi mežu pārvaldībā un to, ka ir vajadzīgs ar klimata 
pārmaiņu jautājumiem saistīts stratēģisks redzējums par mežu pārvaldību; aicina 
Hondurasas valdību nodrošināt ciešu koordināciju starp esošajām dažādajām meža 
nozares iniciatīvām, piemēram, par atmežošanas un mežu degradācijas radīto emisiju 
samazināšanu jaunattīstības valstīs (REDD +), FLEGT BPN un NND; 

12. aicina Hondurasas valdību pastiprināt modrību un meža ugunsaizsardzības zonas uz 
privātīpašumā esošas zemes; aicina izvērst piegādes ķēžu pārvaldību lopkopības, kafijas 
un palmu eļļas nozarē, jo tas ir būtiski, lai novērstu atmežošanas pamatcēloņus; 

13. aicina iekļaut dzimumaspekta analīzi visās darbībās un projektos, kas saistīti ar FLEGT 
BPN īstenošanu;

14. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par nolīguma īstenošanu, tostarp par 
Apvienotās īstenošanas komitejas darbu, 

15. aicina ES dalībvalstis pilnīgi ievērot un īstenot ES Kokmateriālu regulu;

16. uzsver, ka valstis visā pasaulē, kurām ir vai kuras vēlas, lai tām būtu regulēts likumīgu 
kokmateriālu importa tirgus, gūtu labumu no sadarbības un attiecīgos gadījumos no 
noteikumu un sistēmu, piemēram, ES FLEGT un BPN, savstarpējas apstiprināšanas; 
uzsver, ka starptautiski standarti būtu efektīvāki un veicinātu ilgtermiņa juridisko 
noteiktību uzņēmumiem un patērētājiem;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un 
Hondurasas Republikas valdībām un parlamentiem.


