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***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige 
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake 
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van 
houtproducten in de Europese Unie
(12543/2020– C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12543/2020),

– gezien de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met 
betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (xxxxx/2020),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 3, eerste alinea, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, tweede 
alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C9-0000/2020),

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...1 over het ontwerp van besluit,

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0000/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de 
Republiek Honduras.

1 Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(0000)0000.
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TOELICHTING

In 2003 heeft de EU haar actieplan inzake wetshandhaving, governance en handel in de 
bosbouw (Forest Law Enforcement Governance and Trade, Flegt) uitgebracht. Het actieplan is 
gericht op de wereldwijde strijd tegen illegale houtkap. Door vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten (VPA’s) te sluiten met houtproducerende derde landen zorgt de 
EU ervoor dat er ingevoerd hout en ingevoerde houtproducten van legale oorsprong op de 
interne markt kunnen worden gebracht. Deze overeenkomsten zijn bindende 
handelsovereenkomsten. Bovendien dragen ze bij tot betere regulering en governance van de 
bosbouwsector in het land van uitvoer. 

Honduras is het eerste land in Latijns-Amerika dat met de EU in onderhandeling is getreden en 
een akkoord heeft bereikt over een vrijwillige partnerschapsovereenkomst. De 
onderhandelingen gingen in 2013 van start en werden in 2018 afgerond. Honduras was het 
eerste partnerland ooit waarvoor inheemse bevolkingsgroepen als afzonderlijke belangengroep 
mochten aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Met de afronding van de onderhandelingen 
over de vrijwillige partnerschapsovereenkomst is de eerste belangrijke stap inmiddels gezet. 
Als de overeenkomst eenmaal geratificeerd is en in werking treedt, zal de daaropvolgende 
uitvoeringsfase van cruciaal belang zijn. Er dient een systeem ter waarborging van de 
wettigheid van hout en houtproducten (TLAS) worden ingesteld, dat doeltreffend toezicht op 
de toeleveringsketens omvat, evenals mechanismen waarmee de naleving kan worden 
gecontroleerd, en wordt onderworpen aan onafhankelijke audits. Eerder kan de afgifte van 
Flegt-vergunningen niet van start gaan. Op vertoon van dergelijke vergunningen kunnen 
producten vervolgens op de interne markt worden gebracht, aangezien daaruit blijkt dat zij aan 
de criteria van de houtverordening van de Unie voldoen. 

Momenteel wordt slechts een klein deel van het hout en de houtproducten uit Honduras 
uitgevoerd naar de EU. De vrijwillige partnerschapsovereenkomst is niet alleen bedoeld om dit 
aandeel te vergroten, maar ook om de weg vrij te maken voor Hondurese uitvoer naar andere 
markten die legale oorsprong als voorwaarde stellen voor de uitvoer van hout. Voor de EU ligt 
de overeenkomst in het verlengde van haar doelstellingen om duurzaam bosbeheer te 
stimuleren, ontbossing en bosdegradatie aan te pakken en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen. Een en ander sluit aan bij de doelstellingen waartoe zij zich heeft verbonden in de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag inzake 
biologische diversiteit en de strategische plannen voor bossen 2017-2030 van de Verenigde 
Naties.

Bijna de helft van het landoppervlak van Honduras is bedekt met bos en een groot aantal bomen 
en soorten is nog altijd niet geclassificeerd. De helft van het bosgebied bestaat uit regenwoud. 
Sinds 2015 is echter bijna 12,5 % van het bosgebied in Honduras verloren gegaan ten gevolge 
van klimaatverandering, bosbranden, ontbossing en illegale houtkap. Al lange tijd zien we dat 
de bosbouwsector steeds minder belangrijk wordt voor de Hondurese economie. Dit komt 
enerzijds door ontbossing en anderzijds doordat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de 
wettigheid van het hout dat op de Hondurese uitvoermarkten wordt gebracht. De succesvolle 
tenuitvoerlegging van deze vrijwillige partnerschapsovereenkomst moet bijdragen tot de 
versterking van de bosbouwsector in Honduras en tot een toename van de uitvoer van hout van 
legale oorsprong, wat een sterkere economie en nieuwe banen tot gevolg zal hebben.  
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Honduras kent niet alleen veel armoede, geweld en corruptie. De rapporteur is van mening dat 
alle initiatieven die het maatschappelijk middenveld, de private sector, inheemse 
bevolkingsgroepen en de regering kunnen stimuleren om samen oplossingen voor een 
duurzame bosbouwsector uit te werken, zoals de onderhandelingen die tot deze vrijwillige 
partnerschapsovereenkomst hebben geleid, volledige steun en aanmoediging vereisen. 
Bijgevolg dient het Europees Parlement zijn goedkeuring te hechten aan deze belangrijke 
overeenkomst. Bovendien moet de EU nauwlettend toezicht houden op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst en capaciteitsondersteuning bieden voor het 
waarborgen ervan. In deze overeenkomst ligt niet alleen een mogelijke win-winsituatie 
besloten, maar ook de verantwoordelijkheid om op te treden waar mogelijk, om gezamenlijke 
doelstellingen na te streven en om gemeenschappelijke uitdagingen samen het hoofd te bieden. 


