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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do 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 florestal no que respeita aos produtos de 
madeira importados para a União Europeia
(12543/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (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 (xxxxx/2020),

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

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...1, sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.os 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Desenvolvimento,

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

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República das 
Honduras.

1 Textos Aprovados, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em 2003, a UE publicou o seu plano de ação relativo à Aplicação da Legislação, Governação 
e Comércio no Setor Florestal (FLEGT). Tem como objetivo combater a exploração madeireira 
ilegal em todo o mundo. Ao celebrar acordos de parceria voluntária (APV) com países terceiros 
produtores de madeira, a UE abre caminho à importação de madeira e produtos de madeira de 
origem legal para o mercado único. Esses acordos são acordos comerciais vinculativos. 
Também contribuem para uma melhor regulamentação e governação do setor florestal nos 
países de exportação. 

As Honduras são o primeiro país da América Latina a iniciar e a concluir negociações sobre um 
acordo de parceria voluntária com a UE. As negociações tiveram início em 2013 e foram 
concluídas em 2018, sendo as Honduras o primeiro parceiro do APV a considerar os povos 
indígenas como grupo de interesses distinto na mesa das negociações. Foi dado o primeiro passo 
importante para concluir as negociações do APV. Assim que o acordo for ratificado e entrar em 
vigor, a posterior fase de implementação será crucial. É necessário implementar um Sistema de 
Garantia da Legalidade da Madeira (TLAS), com controlos eficazes da cadeia de abastecimento 
e mecanismos de verificação da conformidade e sujeito a auditorias independentes. Só então 
será possível começar a emitir licenças FLEGT. Essas licenças irão permitir que os produtos 
entrem no mercado único, uma vez que cumprirão os critérios do regulamento da União relativo 
à madeira. 

Embora atualmente apenas uma pequena parte das exportações de madeira e produtos de 
madeira das Honduras se destine à UE, o acordo visa aumentar essa quota e abrir vias de 
exportação das Honduras para outros mercados que estabelecem condições de origem legal para 
as importações de madeira. Para a UE, o acordo está em consonância com os seus objetivos de 
incentivar a gestão sustentável das florestas, combater a desflorestação e a degradação florestal 
e promover o desenvolvimento sustentável assumidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, no Acordo de Paris e nas metas da Convenção sobre a Diversidade Biológica de 
Aichi, bem como no Plano Estratégico das Nações Unidas para as Florestas 2017-2030.

Quase metade da superfície terrestre das Honduras está coberta por florestas e ainda existe um 
grande número de árvores e espécies não classificadas. Metade da área florestal é constituída 
por florestas tropicais. Desde 2015 que a perda de florestas das Honduras é de 12,5 %, como 
resultado das alterações climáticas, dos incêndios florestais, da desflorestação e da exploração 
madeireira ilegal. A importância do setor florestal na economia das Honduras diminuiu ao longo 
do tempo devido a requisitos mais rigorosos relativamente à legalidade da madeira nos 
mercados de exportação das Honduras e à destruição florestal. O êxito da implementação do 
presente APV deverá contribuir positivamente para o reforço do setor florestal nas Honduras e 
conduzir a um aumento das exportações de madeira de origem legal, resultando na criação de 
emprego e numa economia mais forte.  

As Honduras são caracterizadas por níveis elevados de pobreza, violência e corrupção. A 
relatora considera que qualquer iniciativa que possa reunir a sociedade civil, o setor privado, os 
grupos indígenas e o governo para encontrar soluções para um setor florestal sustentável, como 
as negociações que conduziram a este APV, deve ser plenamente apoiada e promovida. Por 
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conseguinte, o Parlamento Europeu deve dar a sua aprovação a este acordo importante. Além 
disso, a UE deve acompanhar atentamente a situação e oferecer apoio em termos de capacidade 
para garantir a sua implementação eficaz. Trata-se de uma oportunidade para chegar a um 
acordo vantajoso para todas as partes, bem como da responsabilidade de agir onde é possível, 
trabalhando em prol de objetivos partilhados e procurando ultrapassar em conjunto os desafios 
comuns. 


