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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

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

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (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 (xxxxx/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 (C9-0000/2020),

– võttes arvesse oma ...1 muud kui seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

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

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hondurase Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile.

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.
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SELETUSKIRI 

EL avaldas 2003. aastal metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskava. Selle eesmärk on võidelda ebaseadusliku raie vastu 
maailmas. Puitu tootvate kolmandate riikidega vabatahtlikke partnerluslepinguid sõlmides avab 
EL ühtsele turule õiguspärastest allikatest pärit puidu ja puittoodete impordi. Need lepingud on 
siduvad kaubanduslepingud. Samuti aitavad need kaasa eksportiva riigi metsandussektori 
paremale reguleerimisele ja juhtimisele. 

Honduras on esimene Ladina-Ameerika riik, kes on avanud ja lõpule viinud läbirääkimised 
vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimiseks ELiga. Läbirääkimised algasid 2013. aastal ja 
lõppesid 2018. aastal ning Honduras on üldse esimene vabatahtliku partnerluslepingu partner, 
kelle läbirääkimiste laua taga on eraldi huvirühmana olnud esindatud põlisrahvad. Nüüd on 
tehtud esimene oluline samm vabatahtliku partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste lõpule 
viimiseks. Kui leping on ratifitseeritud ja jõustunud, on järgmine rakendusetapp otsustava 
tähtsusega. Kasutusele tuleb võtta puidu õiguspärasuse tagamise süsteem (TLAS), mis hõlmaks 
tulemuslikke tarneahela kontrolle ja nõuetele vastavuse kontrollimise mehhanisme ning mille 
suhtes kohaldataks sõltumatuid auditeid. Alles siis on võimalik hakata väljastama FLEGT-
litsentse. Litsentsid võimaldavad seejärel toodetel siseneda ühtsele turule, kuna need vastavad 
liidu puidumääruse kriteeriumidele. 

Kui praegu läheb ELi vaid väike osa Hondurase puidu ja puittoodete ekspordist, siis lepingu 
eesmärk on seda osakaalu suurendada, samas avada ka Hondurasele eksporditeed muudele 
turgudele, kus puidu impordile on kehtestatud nõue, et puit oleks hangitud õiguspäraselt. ELi 
jaoks on leping kooskõlas ELi enda eesmärkidega: soodustada kestlikku metsamajandamist, 
võidelda metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemise vastu ning edendada kestlikku 
arengut, nagu on EL seadnud oma kohustuseks kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030, 
Pariisi kokkuleppes ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohastes Aichi eesmärkides, 
samuti ÜRO metsanduse strateegilises kavas aastateks 2017–2030.

Peaaegu pool Hondurase pindalast on kaetud metsadega ning endiselt on palju 
klassifitseerimata puid ja liike. Poole metsaalast moodustavad vihmametsad. Alates 2015. 
aastast on Hondurases kliimamuutuste, metsatulekahjude, raadamise ja ebaseadusliku 
metsaraie tõttu hävinud 12,5% metsadest. Hondurase majanduses on metsandussektori tähtsus 
juba pikka aega vähenenud, kuna nõuded puidu õiguspärasusele Hondurase eksporditurgudel 
on muutunud rangemaks, ning samuti on sektori tähtsus kahanenud metsade raadamise 
tagajärjel. Vabatahtliku partnerluslepingu edukas rakendamine peaks andma positiivse panuse 
Hondurase metsandussektori tugevdamisse ja suurendama õiguspäraselt hangitud puidu 
eksporti, mille tulemuseks on tugevam majandus ja rohkem töökohti. 

Hondurases on levinud ulatuslik vaesus, vägivald ja korruptsioon. Raportöör on veendunud, et 
kõik algatused, mis võivad tuua kokku kodanikuühiskonna, erasektori, põlisrahvad ja valitsuse, 
et leida lahendusi metsandussektori kestlikkuse kindlustamiseks (nt vabatahtliku 
partnerluslepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised), vajavad täielikku toetust ja 
julgustamist. Seetõttu peab Euroopa Parlament andma sellele olulisele lepingule oma 
nõusoleku. Lisaks peab EL olukorda hoolikalt jälgima ja pakkuma tuge suutlikkuse tõstmiseks, 
et tagada lepingu tõhus rakendamine. See on võimalus sõlmida kõigile kasulik leping, kuid see 
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on ka kohustus tegutseda igal pool, kus me suudame töötada ühiste eesmärkide nimel ja 
võidelda koos ühiste probleemide lahendamise eest. 


