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PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej 
umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu 
produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy 
o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu 
produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (12543/2020),

– uwzględniając projekt dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską 
a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium 
Unii Europejskiej (xxxx/2020),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 
ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 6 akapit 
drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C-0000/2020),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. 
w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty 
Europejskiej FLEGT1 (rozporządzenie FLEGT),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna2 (unijne rozporządzenie w sprawie drewna),

– uwzględniając Europejski Zielony Ład (COM(2019)0640) i swoją rezolucję z dnia 
15 stycznia 2020 r. w jego sprawie3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 2020 r. w sprawie roli UE w ochronie 
i odtwarzaniu światowych lasów4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2020 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie 

1 Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.
2 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0212.
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globalnego wylesiania spowodowanego przez UE5, 

– uwzględniając trwającą ocenę adekwatności przepisów UE mających zastosowanie do 
nielegalnego pozyskiwania drewna, zwłaszcza unijnego rozporządzenia w sprawie 
drewna i rozporządzenia FLEGT, 

– uwzględniając plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa z 2003 r. oraz plan prac w zakresie jego wdrażania na lata 2018–
2022, 

– uwzględniając Umowę ustanawiającą stowarzyszenie między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony6, 

– uwzględniając coroczny dialog merytoryczny wysokiego szczebla między Hondurasem 
a UE w dziedzinie leśnictwa,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie Hondurasu: 
sytuacja obrońców praw człowieka7, 

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia …8 w sprawie projektu decyzji 
Rady,

– uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że niemal połowę powierzchni lądowej Hondurasu zajmują lasy, 
z czego połowę stanowią tropikalne lasy deszczowe; mając na uwadze, że od 2015 r. 
Honduras stracił około 12,5 % powierzchni lasów głównie w wyniku zmiany klimatu, 
pożarów lasów, wylesiania i nielegalnego pozyskiwania drewna, a w 2016 r. miało 
w nim miejsce porażenie agrofagiem; 

B. mając na uwadze, że Honduras przyjął ustawę o zmianie klimatu w 2014 r. i był 
pierwszym państwem, które opublikowało swój pierwszy ustalony na poziomie 
krajowym wkład w ramach porozumienia paryskiego, zawierający jako jedno 
z zobowiązań odtworzenie miliona hektarów lasów; 

C. mając na uwadze, że udział sektora leśnego w gospodarce Hondurasu zmniejszył się na 
przestrzeni lat z powodu bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących legalności 
drewna na rynkach wywozowych Hondurasu oraz wskutek wylesiania; mając na 
uwadze, że proces wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, w którym kładzie się 
nacisk na legalność i dobre zarządzanie, pomaga zwiększyć udział sektora leśnego, 
zapewnia miejsca pracy na obszarach wiejskich i generuje dochody dla Honduran; 

5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0285.
6 Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 3.
7 Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 155.
8 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(0000)0000.
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D. mając na uwadze, że ilość drewna będącego przedmiotem handlu między Hondurasem 
a UE jest obecnie niewielka, gdyż największym partnerem handlowym Hondurasu są 
Stany Zjednoczone, a wywóz do państw sąsiadujących – Salwadoru i Nikaragui – 
rośnie; mając na uwadze, że dobrowolna umowa o partnerstwie może otworzyć przed 
Hondurasem większe możliwości wywozu do UE i na nowe rynki;

E. mając na uwadze, że Honduras jest krajem o średnim niższym dochodzie, w którym 
stałymi problemami nadal są ubóstwo, nierówność, korupcja, przemoc i bezkarność;

F. mając na uwadze, że w 2013 r. Honduras stał się pierwszym państwem Ameryki 
Łacińskiej, które rozpoczęło negocjacje z UE w sprawie dobrowolnej umowy 
o partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa, co doprowadziło do parafowania projektu umowy w 2018 r.;

G. mając na uwadze, że celem dobrowolnej umowy o partnerstwie jest zapewnienie, aby 
wszystkie dostawy drewna i produktów z drewna z Hondurasu przeznaczone na rynek 
UE były zgodne z honduraskim systemem zapewniania legalności drewna i tym samym 
kwalifikowały się do objęcia zezwoleniem FLEGT; mając na uwadze, że krajowe 
drewno i drewno przeznaczone na inne rynki wywozowe również będą musiały być 
zgodne z systemem zapewniania legalności drewna i będą objęte wymogiem uzyskania 
certyfikatu H-Legal;

H. mając na uwadze, że system zapewniania legalności drewna opiera się na definicji 
legalności, kontrolach łańcucha dostaw, weryfikacji zgodności, wydawaniu zezwoleń 
FLEGT i niezależnym audycie; 

I. mając na uwadze, że umowa obejmuje pięć obowiązkowych produktów z drewna 
określonych w rozporządzeniu FLEGT – kłody, tarcicę, podkłady kolejowe, sklejkę 
i fornir – oraz szereg innych produktów z drewna;

J. mając na uwadze, że cel dobrowolnych umów o partnerstwie dotyczących 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz wynikające z 
nich oczekiwane korzyści wykraczają poza ułatwienie handlu legalnym drewnem, 
ponieważ mają one również doprowadzić do systemowych zmian w zarządzaniu lasami, 
egzekwowaniu prawa, przejrzystości i we włączaniu różnych zainteresowanych stron 
w proces decyzyjny w zakresie polityki; 

K. mając na uwadze, że UE zapewniła wsparcie procesu negocjacji za pośrednictwem 
trzech programów dwustronnych w ramach swojej pomocy rozwojowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie dobrowolnej umowy 
o partnerstwie między UE a Hondurasem i wzywa do jej szybkiej ratyfikacji przez obie 
strony, tak aby mogła ona wejść w życie w 2021 r.; 

2. wyraża solidarność z Hondurasem, który niedawno ucierpiał w wyniku dwóch 
huraganów o poważnych skutkach i który również bardzo mocno dotknęła pandemia 
COVID-19; 
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3. zdaje sobie sprawę z tego, że pełne wdrożenie dobrowolnej umowy o partnerstwie 
będzie długotrwałym procesem, który będzie wymagał przyjęcia całego zestawu 
przepisów oraz odpowiednich zdolności administracyjnych i wiedzy fachowej do ich 
wdrożenia i egzekwowania; przypomina, że system zezwoleń FLEGT może zacząć 
funkcjonować dopiero po wykazaniu przez Honduras gotowości jego systemu 
zapewniania legalności drewna; 

4. podkreśla, że etap wdrażania wymaga dalszych konsultacji i zaangażowania 
zainteresowanych stron; wzywa Komisję i delegaturę UE w Hondurasie do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia w zakresie budowania zdolności oraz wsparcia logistycznego 
i technicznego w ramach obecnych i przyszłych instrumentów współpracy na rzecz 
rozwoju, tak aby umożliwić Hondurasowi wywiązanie się z zobowiązań dotyczących 
wdrożenia jego systemu zapewniania legalności drewna oraz związanych z tym 
środków; 

5. z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie honduraskiego planu działania na rzecz 
wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie i wzywa rząd Hondurasu, aby stosował 
podejście oparte na konkretności, terminowości i mierzalności;

6. podkreśla, że sukces egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa 
zależy również od zwalczania oszustw i korupcji w całym łańcuchu dostaw drewna; 
wzywa rząd Hondurasu, aby działał na rzecz powstrzymania powszechnej korupcji 
i zajął się innymi czynnikami napędzającymi nielegalne pozyskiwanie drewna 
i degradację lasów, ze szczególnym uwzględnieniem organów celnych i innych 
organów, które będą odgrywały decydującą rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu 
dobrowolnej umowy o partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia kresu bezkarności 
w sektorze leśnictwa przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

7. wzywa rząd Hondurasu do przedłużenia mandatu misji wspierania walki z korupcją 
i bezkarnością w Hondurasie (MACCIH), który zakończył się w styczniu 2020 r.;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Honduras jest pierwszym państwem objętym 
dobrowolną umową o partnerstwie, w przypadku którego ludy tubylcze stanowiły 
odrębną grupę interesów przy stole negocjacyjnym, jak również z zadowoleniem 
przyjmuje odważny udział grup ludów tubylczych, które przedstawiły szczególne 
spostrzeżenia i uwagi; wzywa do szybkiego włączenia dobrowolnej, uprzedniej 
i świadomej zgody do definicji legalności oraz do przyjęcia odpowiednich przepisów 
w Hondurasie; 

9. uznaje, że proces negocjacji w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie może 
pozwolić sektorom na określenie wspólnych celów i priorytetów w zakresie pracy na 
rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, a także stanowić dla społeczeństw ważną 
okazję, aby umożliwić partycypacyjne zarządzanie swoimi lasami na szczeblu 
lokalnym, społecznościowym i regionalnym, a nawet na szczeblu krajowym lub 
federalnym; 

10. zdaje sobie sprawę z faktu, że kluczowe prawa własności gruntu w Hondurasie 
wymagają sprecyzowania w przyszłości oraz że potrzebne są konkretne zabezpieczenia 
dla społeczności lokalnych i tubylczych dotyczące posiadania gruntu; 
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11. podkreśla znaczenie użytkowania gruntów w gospodarce leśnej oraz potrzebę 
sformułowania strategicznej wizji gospodarki leśnej powiązanej z kwestiami zmiany 
klimatu; wzywa rząd Hondurasu, aby zapewnił ścisłą koordynację między istniejącymi 
różnymi inicjatywami w sektorze leśnym, takimi jak redukcja emisji spowodowanych 
wylesianiem i degradacją lasów w krajach rozwijających się (REDD+), dobrowolna 
umowa o partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa oraz ustalone na poziomie krajowym wkłady; 

12. wzywa rząd Hondurasu do wzmocnienia stref obserwacji i ochrony przeciwpożarowej 
lasów na terenach prywatnych; wzywa do wprowadzenia zarządzania łańcuchem 
dostaw w sektorze hodowli zwierząt oraz sektorach kawy i oleju palmowego, ponieważ 
ma to zasadnicze znaczenie dla zaradzenia podstawowym przyczynom wylesiania; 

13. wzywa do włączenia analizy dotyczącej płci w główny nurt wszystkich działań 
i projektów związanych z wdrażaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa;

14. zwraca się do Komisji, by regularnie składała Parlamentowi sprawozdania z wdrażania 
umowy, w tym na temat prac wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy; 

15. wzywa państwa członkowskie UE do pełnego przestrzegania i wdrożenia unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna;

16. podkreśla, że na całym świecie państwa, które posiadają lub dążą do posiadania 
regulowanych rynków przywozowych legalnego drewna, odniosłyby korzyści ze 
współpracy oraz – o ile to możliwe – wzajemnego uznawania swoich zasad i systemów, 
takich jak unijny system zezwoleń FLEGT oraz umowy o dobrowolnym partnerstwie; 
podkreśla, że normy międzynarodowe byłyby skuteczniejsze i wspierałyby długotrwałe 
bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstw i konsumentów;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Republiki Hondurasu.


