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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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
(COM(12543)2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (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 (C9-0000/2020),

– ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju1 par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

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

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Hondurasas Republikas valdībai un parlamentam.

1 Tajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
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PASKAIDROJUMS 

ES 2003. gadā publicēja Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai 
(FLEGT). Tā mērķis ir visā pasaulē apkarot nelikumīgu mežizstrādi. Noslēdzot brīvprātīgus 
partnerattiecību nolīgumus (BPN) ar trešām valstīm, kas ražo kokmateriālus, ES nodrošina, ka 
vienotajā tirgū tiek laisti likumīgi iegūti importa kokmateriāli un koka izstrādājumi. Šie 
nolīgumi ir saistoši tirdzniecības nolīgumi. Tie arī veicina meža nozares labāku regulējumu un 
pārvaldību eksportētājvalstīs. 

Hondurasa ir pirmā Latīņamerikas valsts, kas ir sākusi un noslēgusi sarunas par brīvprātīgu 
partnerattiecību nolīgumu ar ES. Sarunas tika sāktas 2013. gadā un pabeigtas 2018. gadā, un 
Hondurasa ir pirmā BPN partnervalsts, kurā kā atsevišķa interešu grupa pie sarunu galda bija 
aicināti pirmiedzīvotāji. BPN sarunu noslēgšana ir pirmais nozīmīgais solis. Kad nolīgums būs 
ratificēts un stāsies spēkā, izšķirošs būs turpmākais īstenošanas posms. Ir jāievieš kokmateriālu 
likumīguma nodrošināšanas sistēma (TLAS) ar efektīvu piegādes ķēdes kontroli, mehānismiem 
atbilstības pārbaudei un neatkarīgām revīzijām. Tikai tad būs iespējams sākt FLEGT licenču 
izsniegšanu. Šīs licences ļauj izstrādājumus laist vienotajā tirgū, jo tie atbilst Savienības 
Kokmateriālu regulas kritērijiem. 

Lai gan pašlaik tikai neliela daļa Hondurasas kokmateriālu un koka izstrādājumu tiek eksportēti 
uz ES, nolīguma mērķis ir ne vien palielināt šo daļu, bet arī atvērt Hondurasai eksporta iespējas 
uz citiem tirgiem, kuros ir spēkā nosacījumi par likumīgi iegūtu kokmateriālu importu. 
Nolīgums atbilst mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanas, atmežošanas un mežu 
degradācijas problēmas risināšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ES ir uzņēmusies 
saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, Parīzes nolīgumu un Konvencijas 
par bioloģisko daudzveidību Aiči mērķiem, kā arī ANO 2017.–2030. gada Stratēģisko plānu 
attiecībā uz mežiem.

Gandrīz pusi no Hondurasas sauszemes platības klāj meži, kuros joprojām ir daudz 
neklasificētu koku un sugu. Puse no mežu platības ir lietus meži. Klimata pārmaiņu, meža 
ugunsgrēku, atmežošanas un nelikumīgas mežizstrādes dēļ Hondurasa kopš 2015. gada ir 
zaudējusi aptuveni 12,5 % mežu. Meža nozares nozīme Hondurasas ekonomikā gadu gaitā ir 
sarukusi sakarā ar stingrākām prasībām attiecībā uz kokmateriālu likumību Hondurasas 
eksporta tirgos un mežu iznīcināšanas dēļ. BPN sekmīgai īstenošanai būtu jāpalīdz stiprināt 
Hondurasas meža nozari un palielināt likumīgi iegūtu kokmateriālu eksportu, tādējādi spēcinot 
ekonomiku un darbvietas.  

Hondurasu raksturo augsts nabadzības, vardarbības un korupcijas līmenis. Referente uzskata, 
ka jebkurai iniciatīvai, kas var apvienot pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru, pirmiedzīvotāju 
grupas un valdību, lai meklētu risinājumus ilgtspējīgai meža nozarei, piemēram, sarunām, kuru 
rezultāts ir šis BPN, ir vajadzīgs pilnīgs atbalsts un iedrošinājums. Tāpēc Eiropas Parlamentam 
ir jādod piekrišana šim svarīgajam nolīgumam. Turklāt ES ir jāveic rūpīga uzraudzība un 
jāpiedāvā spēju veidošanas atbalsts, lai nodrošinātu BPN efektīvu īstenošanu. Šī ir iespēja 
noslēgt abpusēji izdevīgu nolīgumu un vienlaikus atbildība rīkoties tur, kur mēs to varam, lai 
sasniegtu kopīgus mērķus un plecu pie pleca stātos pretī kopīgiem izaicinājumiem. 


