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PR_NLE-AP_Agreement

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, 
förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska 
unionen
(12543/2020– C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (12543/2020),

– med beaktande av förslaget till det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av 
och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen (xxxx/2020),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 och artikel 207.4 första styckena samt artikel 218.6 andra stycket a led v 
och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9/2020),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution som inte avser lagstiftning av den ...1 om 
förslaget till beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Republiken Honduras.

1 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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MOTIVERING 

EU offentliggjorde sin handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av 
och handel med skog (Flegt) 2003. Syftet är att bekämpa olaglig skogsavverkning i världen. 
Genom att ingå frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande tredjeländer gör EU det 
möjligt att importera timmer och trävaror från lagliga källor till den inre marknaden. Dessa 
avtal är bindande handelsavtal. De bidrar också till bättre lagstiftning och styrning av 
skogssektorn i exportlandet. 

Honduras är det första latinamerikanska land som har inlett och slutfört förhandlingar med 
EU om ett frivilligt partnerskapsavtal. Förhandlingarna inleddes 2013 och slutfördes 2018, 
och Honduras är den första partnern någonsin inom ramen för frivilliga partnerskapsavtal som 
har haft urbefolkningar som en separat intressegrupp vid förhandlingsbordet. Det första 
viktiga steget har nu tagits för att slutföra förhandlingarna om det frivilliga 
partnerskapsavtalet. När avtalet har ratificerats och träder i kraft kommer den efterföljande 
genomförandefasen att vara avgörande. Ett laglighetsförsäkringssystem för timmer måste 
inrättas, med effektiva kontroller av försörjningskedjan och mekanismer för att kontrollera 
efterlevnaden, samt vara föremål för oberoende revisioner. Först då blir det möjligt att börja 
utfärda Flegtlicenser. Dessa licenser gör det möjligt för produkter att komma in på den inre 
marknaden eftersom de uppfyller kriterierna i unionens timmerförordning. 

För närvarande går endast en liten del av Honduras export av timmer och trävaror till EU, och 
avtalet syftar till att öka denna andel men också till att ge Honduras möjligheter att exportera 
till andra marknader som kräver lagliga källor för timmerimport. För EU ligger avtalet i linje 
med dess mål att uppmuntra till hållbar skogsförvaltning, ta itu med avskogning och 
skogsförstörelse och främja hållbar utveckling, i enlighet med dess åtagande i Agenda 2030 
för hållbar utveckling, Parisavtalet, Aichimålen i konventionen om biologisk mångfald samt 
FN:s strategiska plan för skogar 2017–2030.

Nästan hälften av Honduras landareal är täckt av skog och det finns fortfarande ett stort antal 
oklassificerade träd och arter. Hälften av skogsarealen utgörs av regnskogar. Sedan 2015 har 
Honduras förlorat 12,5 % av sina skogar på grund av klimatförändringar, skogsbränder, 
avskogning och olaglig avverkning. Skogssektorns betydelse för Honduras ekonomi har 
minskat under en lång period på grund av strängare krav på timrets laglighet på Honduras 
exportmarknader och på grund av skogsförstörelse. Ett framgångsrikt genomförande av detta 
frivilliga partnerskapsavtal bör bidra positivt till att stärka skogssektorn i Honduras och leda 
till ökad export av timmer från lagliga källor, vilket skulle resultera i en starkare ekonomi och 
fler arbetstillfällen.

Honduras kännetecknas av höga nivåer av fattigdom, våld och korruption. Föredraganden 
anser att alla initiativ som kan sammanföra det civila samhället, den privata sektorn, 
urbefolkningar och regeringen för att finna lösningar för en hållbar skogssektor, såsom de 
förhandlingar som ledde fram till detta frivilliga partnerskapsavtal, behöver stödjas och 
uppmuntras till fullo. Europaparlamentet måste därför godkänna detta viktiga avtal. EU måste 
dessutom noga övervaka det och erbjuda kapacitetsstöd för att säkerställa att det genomförs 
på ett effektivt sätt. Detta är en möjlighet för en överenskommelse som alla vinner på, men vi 
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har också ett ansvar att agera var vi kan, arbeta för gemensamma mål och tillsammans 
bekämpa gemensamma utmaningar.


