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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho sobre a celebração do Acordo de Parceria 
Voluntário entre a União Europeia e a República das Honduras relativo à aplicação da 
legislação, à governação e ao comércio no setor dos produtos florestais com a União 
Europeia
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157M(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho sobre a celebração do Acordo de 
Parceria Voluntário entre a União Europeia e a República das Honduras relativo à 
aplicação da legislação, à governação e ao comércio no setor dos produtos florestais 
com a União Europeia (12543/2020),

– Tendo em conta o projeto de acordo de parceria voluntária entre a União Europeia e a 
República das Honduras relativo à aplicação da legislação, à governação e ao comércio 
no setor dos produtos florestais com a União Europeia (xxxx/2020),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos dos 
artigos 207.°, n.° 3 e 207.° n.° 4, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), 
subalínea v), e artigo 218.°, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(C9-0000/2020),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2173/2005 do Conselho, de 20 de dezembro de 
2005, relativo ao estabelecimento de um regime de licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia1 (Regulamento FLEGT),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 995/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de outubro de 2010, que fixa as obrigações dos operadores que 
colocam no mercado madeira e produtos da madeira2 (Regulamento da UE relativo à 
madeira),

– Tendo em conta o Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640) e a sua resolução, de 15 
de janeiro de 2020, sobre o mesmo tema3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de setembro de 2020, sobre a ação da UE para 
proteger e restaurar as florestas a nível mundial4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de outubro de 2020, que contém recomendações 
à Comissão sobre um quadro jurídico da UE para travar e inverter a desflorestação 
mundial impulsionada pela UE5, 

1 JO C 347 de 30.12.2005, p. 1.
2 JO C 295 de 12.11.2010, p. 23.
3 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
4 Textos aprovados, P9_TA(2020)0212.
5 Textos aprovados, P9_TA(2020)0285.
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– Tendo em conta o balanço de qualidade em curso sobre as regras da UE aplicáveis à 
exploração madeireira ilegal, nomeadamente o Regulamento da UE relativo à madeira e 
o Regulamento FLEGT, 

– Tendo em conta o plano de ação da UE relativo à aplicação da legislação, à governação 
e ao comércio no setor florestal (FLEGT), de 2003, e o plano de trabalho para a sua 
implementação 2018-2022, 

– Tendo em conta o Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro6, 

– Tendo em conta o diálogo político anual de alto nível entre as Honduras e a UE no setor 
florestal,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de abril de 2016, sobre as Honduras: a situação 
dos defensores dos direitos humanos7, 

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de ...8, sobre o projeto de decisão do 
Conselho,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Desenvolvimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0000/2020),

A. Considerando que quase metade da superfície terrestre das Honduras está coberta por 
florestas, metade das quais floresta tropical húmida; que as Honduras perderam cerca de 
12,5 % da sua superfície florestal desde 2015, principalmente devido às alterações 
climáticas, aos incêndios florestais, à desflorestação e à exploração madeireira ilegal, e 
sofreram um ataque de pragas em 2016; 

B. Considerando que as Honduras aprovaram a sua lei sobre as alterações climáticas em 
2014 e que foi o primeiro Estado a publicar o seu primeiro contributo determinado a 
nível nacional (CDN) no âmbito do Acordo de Paris, que inclui o compromisso de 
recuperar um milhão de hectares de floresta; 

C. Considerando que a parte do setor florestal na economia das Honduras diminuiu ao 
longo dos anos devido a requisitos mais rigorosos sobre a legalidade da madeira nos 
mercados de exportação das Honduras e à destruição florestal; que o processo do acordo 
de parceria voluntária (APV), que sublinha a legalidade e a boa governação, está a 
ajudar o setor florestal a aumentar a sua quota, a criar emprego nas zonas rurais e a 
gerar rendimentos para os hondurenhos; 

D. Considerando que o volume de madeira comercializado entre as Honduras e a UE é 
atualmente modesto, sendo os EUA o maior parceiro comercial e estando a aumentar as 

6 JO C 346 de 15.12.2012, p. 3.
7 JO C 58 de 15.2.2018, p. 155.
8 Textos aprovados, P9_TA(0000)0000.
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exportações para Salvador e Nicarágua, países vizinhos; que o APV poderia criar mais 
oportunidades para as Honduras exportarem para a UE e para novos mercados;

E. Considerando que as Honduras são um país de rendimento médio-baixo em que a 
pobreza, a desigualdade, a corrupção, a violência e a impunidade continuam a ser 
motivo de preocupação;

F. Considerando que, em 2013, as Honduras se tornaram o primeiro país da América 
Latina a encetar negociações com a UE sobre um APV FLEGT, o que resultou na 
rubrica de um projeto de acordo em 2018;

G. Considerando que o objetivo do APV é assegurar que todos os envios de madeira e de 
produtos de madeira provenientes das Honduras destinadas ao mercado da UE cumprem 
um Sistema hondurenho de Garantia da Legalidade da Madeira (TLAS) e, por 
conseguinte, sejam elegíveis para a licença FLEGT; que a madeira nacional e a madeira 
destinada a outros mercados de exportação terão igualmente de cumprir o TLAS e 
estarão sujeitas à emissão de um certificado H-legal;

H. Considerando que o TLAS se baseia numa definição de legalidade, nos controlos da 
cadeia de abastecimento, na verificação da conformidade, no licenciamento FLEGT e 
numa auditoria independente: 

I. Considerando que o acordo abrange os cinco produtos de madeira obrigatórios ao 
abrigo do Regulamento FLEGT (toros, madeira serrada, travessas para caminho de 
ferro, contraplacado e folheado de madeira) e outros produtos da madeira;

J. Considerando que o objetivo e os benefícios esperados dos APV FLEGT vão além da 
facilitação do comércio de madeira legal, uma vez que também se destinam a introduzir 
alterações sistémicas na governação florestal, na aplicação da lei, na transparência e na 
inclusão de várias partes interessadas no processo de tomada de decisão política; 

K. Considerando que a UE prestou apoio ao processo de negociação através de três 
programas bilaterais no âmbito da sua ajuda ao desenvolvimento;

1. Congratula-se com a conclusão das negociações sobre o APV entre a UE e as Honduras 
e apela à sua rápida ratificação por ambas as partes, para que possa entrar em vigor em 
2021; 

2. Manifesta solidariedade com as Honduras, que foram recentemente afetadas por dois 
furacões, que tiveram consequências graves, para além da pandemia de COVID-19, que 
também atingiu duramente o país; 

3. Reconhece que a plena aplicação do APV será um processo de longo prazo que exigirá 
a adoção de um conjunto completo de legislação e de capacidades e conhecimentos 
administrativos adequados para a sua implementação e aplicação; recorda que o 
licenciamento FLEGT apenas pode começar quando as Honduras tiverem demonstrado 
a prontidão do seu TLAS; 
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4. Salienta que a fase de implementação requer consultas permanentes e a participação das 
partes interessadas; insta a Comissão e a Delegação da UE nas Honduras a prestarem 
um reforço suficientes das capacidades e apoio logístico e técnico no âmbito dos atuais 
e futuros instrumentos de cooperação para o desenvolvimento, a fim de permitir que as 
Honduras honrem os compromissos assumidos para a implementação do seu e 
respetivas medidas; 

5. Congratula-se com a recente adoção do plano de ação hondurenho para a 
implementação do APV e insta o Governo das Honduras a seguir uma abordagem 
concreta, limitada no tempo e mensurável;

6. Salienta que o êxito do FLEGT também depende da luta contra a fraude e a corrupção 
ao longo de toda a cadeia de abastecimento da madeira; insta o Governo das Honduras a 
trabalhar para travar a corrupção generalizada e combater outros fatores que alimentam 
a exploração madeireira ilegal e a degradação florestal, em particular no que diz respeito 
às autoridades aduaneiras e a outras autoridades que venham a desempenhar um papel 
central na implementação e aplicação do APV; salienta a necessidade de se acabar com 
a impunidade no setor florestal, garantindo que as infrações sejam objeto de processos 
judiciais;

7. Insta o Governo das Honduras a renovar o mandato da Missão de Apoio à Luta contra a 
Corrupção e a Impunidade nas Honduras (MACCIH), que terminou em janeiro de 2020;

8. Congratula-se com o facto de as Honduras serem o primeiro país com um APV que 
considerou os povos indígenas como um grupo de interesses distinto na mesa das 
negociações e com a participação corajosa dos grupos de povos indígenas, que possuem 
conhecimentos únicos e deram contributos notáveis; apela à rápida inclusão do 
consentimento livre, prévio e informado na definição de legalidade e à adoção de 
legislação relevante nas Honduras; 

9. Reconhece que o processo de negociação de um APV pode permitir que os setores 
identifiquem objetivos e prioridades comuns para trabalhar em prol de uma gestão 
sustentável das florestas, bem como oferecer uma importante oportunidade às 
sociedades para permitir a gestão participativa das florestas a nível local, comunitário e 
regional, ou até mesmo a nível nacional ou federal; 

10. Está ciente de que os direitos essenciais de propriedade fundiária nas Honduras 
precisam de ser clarificados no futuro e de que são necessárias salvaguardas concretas 
para as comunidades locais e indígenas em matéria de propriedade fundiária; 

11. Destaca a importância da utilização dos solos na governação florestal e a necessidade de 
uma visão estratégica da governação florestal relacionada com as alterações climáticas; 
insta o Governo das Honduras a assegurar uma estreita coordenação entre as diferentes 
iniciativas existentes no setor florestal, como a redução das emissões resultantes da 
desflorestação e da degradação florestal nos países em desenvolvimento (REDD+), o 
APV FLEGT e os CDN; 

12. Insta o Governo das Honduras a reforçar a vigilância e as zonas de proteção contra 
incêndios florestais em terrenos privadas; apela à introdução da gestão da cadeia de 
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abastecimento nos setores da pecuária, do café e do óleo de palma, uma vez que essa 
gestão é essencial para combater as causas que estão na base da desflorestação; 

13. Solicita que a análise de género seja integrada em todas as atividades e projetos 
relacionados com a implementação do APV FLEGT;

14. Solicita à Comissão que informe regularmente o Parlamento sobre a aplicação do 
acordo, nomeadamente sobre os trabalhos do comité misto de execução; 

15. Exorta os Estados-Membros a cumprirem plenamente e a aplicarem o Regulamento da 
UE relativo à madeira;

16. Salienta que os países de todo o mundo que têm ou pretendem ter mercados 
regulamentados de importação de madeira legal teriam benefícios se cooperassem e, 
sempre que possível, apoiassem as regras e os sistemas uns dos outros, como o FLEGT 
e os APV da UE; sublinha que as normas internacionais seriam mais eficazes e 
promoveriam segurança jurídica de longo prazo para as empresas e os consumidores;

17. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República das Honduras.


