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Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 επί 
του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας 
σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο 
προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (12543/2020 – C9-0084/2021 – 
2020/0157M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της 
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Ονδούρας που αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(12543/2020),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (10365/2020),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) 
και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C9-0084/2021),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις 
εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα1 (κανονισμός FLEGT),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά2 
(κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία),

1 ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
2 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.



– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640) και το σχετικό 
ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 20201, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τον ρόλο της 
ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την 
αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ονδούρα: η 
κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων4, 

– έχοντας υπόψη τον εν εξελίξει έλεγχο καταλληλότητας των κανόνων της ΕΕ που 
εφαρμόζονται στην παράνομη υλοτομία, και ειδικότερα του κανονισμού της ΕΕ για την 
ξυλεία και του κανονισμού FLEGT, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) του 2003 και το πρόγραμμα εργασιών για την 
εφαρμογή του για το διάστημα 2018-2022, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου5, 

– έχοντας υπόψη τον ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ονδούρας και 
της ΕΕ στον δασικό τομέα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ, της 6ης 
Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την παράταση της εντολής της Αποστολής για την 
υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα 
(MACCIH),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 20216 σχετικά με το 
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0054/2021),

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0212.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0285.
4 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 155.
5 ΕΕ L 346 της 15.12.2012, σ. 3.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0121.



Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ της χερσαίας έκτασης στην Ονδούρα 
καλύπτεται από δάση, τα μισά εκ των οποίων είναι δάση βροχερών τροπικών περιοχών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμη τεράστιο απόθεμα μη ταξινομημένων δέντρων 
και ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, η Ονδούρα έχει χάσει περίπου το 
12,5 % της δασικής της έκτασης, κυρίως λόγω προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, 
πιθανότατα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχουν χαθεί ορισμένες δασικές 
περιοχές λόγω των πυρκαγιών, της αποψίλωσης και της παράνομης υλοτομίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα ψήφισε τον νόμο για την κλιματική αλλαγή το 2014 
και ήταν το πρώτο κράτος που δημοσίευσε, το επόμενο έτος, την πρώτη εθνικά 
καθορισμένη συνεισφορά (ΕΚΣ) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, μία από τις 
δεσμεύσεις της οποίας είναι η αποκατάσταση ενός εκατομμυρίου εκταρίων δασών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του δασικού τομέα στην οικονομία της Ονδούρας 
έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών, ενώ αντιστοιχούσε περίπου στο 3,6 % του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕγχΠ) τα τελευταία 16 χρόνια, λόγω αυστηρότερων 
απαιτήσεων όσον αφορά τη νομιμότητα της ξυλείας στις εξαγωγικές αγορές της 
Ονδούρας και της καταστροφής των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της 
συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης (VPA), η οποία δίνει έμφαση στη νομιμότητα 
και τη χρηστή διακυβέρνηση, βοηθά τον δασικό τομέα να αυξήσει το μερίδιό του, να 
εξασφαλίσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και να δημιουργήσει εισόδημα 
για τους Ονδουρανούς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος της ξυλείας που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας μεταξύ 
της Ονδούρας και της ΕΕ είναι επί του παρόντος μικρός και ανέρχεται σε ποσοστό 
μικρότερο του 2 % των συνολικών εξαγωγών ξυλείας της Ονδούρας, ενώ οι ΗΠΑ είναι 
ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και οι εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες Ελ 
Σαλβαδόρ και Νικαράγουα βαίνουν αυξανόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η VPA θα 
μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες στην Ονδούρα για εξαγωγές στην 
ΕΕ και σε νέες αγορές· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα είναι χώρα χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, 
σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η 
δεύτερη φτωχότερη χώρα στη Λατινική Αμερική και η τρίτη φτωχότερη στο δυτικό 
ημισφαίριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές 
προκλήσεις για να καταπολεμήσει τη φτώχεια, την ανισότητα, τη διαφθορά, τη βία και 
την ατιμωρησία, φαινόμενα που εξακολουθούν να προκαλούν διαρκή ανησυχία, και να 
βελτιώσει την ευημερία των πολιτών της, καθώς και την κατάσταση των δικαιωμάτων 
των γυναικών, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της πρόσφατης εναντίωσης κατά της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπό σημείωση ότι η κυβέρνηση της Ονδούρας έχει αναλάβει θετικές 
δεσμεύσεις και έχει δρομολογήσει νομοθεσία για την προστασία των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για τις κακοποιήσεις, τη βία, τις 
αυθαίρετες κρατήσεις, τις απειλές και τις δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αυτοχθόνων και υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα δεν έχει υπογράψει την 
περιφερειακή συμφωνία του Escazú για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού και τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα στη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική, που είναι η πρώτη περιβαλλοντική συμφωνία η οποία περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·



Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της Αποστολής για την υποστήριξη της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα (MACCIH) έληξε 
τον Ιανουάριο του 2020 και δεν ανανεώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της είχαν καλέσει την κυβέρνηση της Ονδούρας να ανανεώσει την εν λόγω εντολή 
προκειμένου να ενισχυθεί το κράτος δικαίου στη χώρα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής συνήφθη το 
2012 και ότι ο εμπορικός πυλώνας εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Αυγούστου 
2013·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Ονδούρα έγινε η πρώτη χώρα της Λατινικής 
Αμερικής που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για μια Συμφωνία Εθελοντικής 
Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη 
Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), οι οποίες κατέληξαν στη μονογράφηση 
σχεδίου συμφωνίας το 2018·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της VPA είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι αποστολές 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την Ονδούρα που προορίζονται για την αγορά της 
ΕΕ θα συμμορφώνονται με το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας της 
Ονδούρας (TLAS) και, ως εκ τούτου, θα πληρούν τις προϋποθέσεις για άδεια FLEGT· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια ξυλεία και η ξυλεία που προορίζεται για άλλες 
εξαγωγικές αγορές θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με το TLAS και θα υπόκειται 
στην έκδοση πιστοποιητικού H-Legal·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το TLAS βασίζεται σε ορισμό της νομιμότητας, ελέγχους της 
αλυσίδας εφοδιασμού, επαλήθευση της συμμόρφωσης, αδειοδότηση FLEGT και 
ανεξάρτητο έλεγχο· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία καλύπτει τα πέντε υποχρεωτικά προϊόντα ξυλείας 
βάσει του κανονισμού FLEGT – κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, στρωτήρες 
σιδηροδρόμων, κόντρα πλακέ και καπλαμάδες – και ορισμένα άλλα προϊόντα ξυλείας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός και τα αναμενόμενα οφέλη των FLEGT VPA 
υπερβαίνουν τη διευκόλυνση του εμπορίου νόμιμης ξυλείας, καθώς έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτύχουν συστημικές αλλαγές στη διακυβέρνηση του 
δασικού τομέα, την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του εργατικού δικαίου 
και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή διαφόρων 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδίως 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και κοινοτήτων αυτοχθόνων, καθώς 
και υποστήριξη για την οικονομική ολοκλήρωση και τον σεβασμό των διεθνών στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη 
σύναψη της εν λόγω VPA έχουν δημιουργήσει έναν χώρο συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για να συζητούνται θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα οφείλει να εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση της VPA πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, τόπου, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, γλώσσας ή αναπηρίας, και με τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων, 
των αυτόχθονων πληθυσμών και των πληθυσμών αφρικανικής καταγωγής της 



Ονδούρας, καθώς και άλλων που εξαρτώνται από τα δάση1· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η VPA προβλέπει κοινή επιτροπή εφαρμογής, υπεύθυνη για 
την εφαρμογή και την παρακολούθησή της·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρείχε στήριξη στη διαπραγματευτική διαδικασία μέσω 
τριών διμερών προγραμμάτων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της βοήθειας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το τέλος του 2021 θα λάβουν χώρα στην Ονδούρα γενικές 
εκλογές·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα έχει κυρώσει τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για 
τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, αλλά δεν την έχει εφαρμόσει πλήρως και 
δεν έχει εισαγάγει στη νομοθεσία της τη βασική αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων 
και εν επιγνώσει συναίνεσης που απορρέει από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών·

1. υποστηρίζει ένθερμα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη VPA μεταξύ της 
ΕΕ και της Ονδούρας, η οποία θα διασφαλίσει ότι στην ΕΕ εισάγεται από την Ονδούρα 
μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία, θα προωθήσει πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών και το βιώσιμο εμπόριο νομίμως παραχθείσας ξυλείας και θα βελτιώσει τη 
διακυβέρνηση στον δασικό τομέα, την επιβολή του νόμου (συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σχετικά με την 
υγεία και την ασφάλεια), τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη 
θεσμική ανθεκτικότητα στην Ονδούρα, δεδομένου ότι τα δάση είναι σημαντικά για την 
οικονομία της Ονδούρας και ότι το πρόβλημα της αποψίλωσης στη χώρα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα· ζητεί την ταχεία κύρωση της VPA και από τις δύο 
πλευρές, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το 2021, πράγμα που θα επιτρέψει να 
γίνουν τα σημαντικά επόμενα βήματα όσον αφορά την εφαρμογή, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της αδειοδότησης· 

2. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Ονδούρα, η οποία πρόσφατα επλήγη από δύο 
τυφώνες με σοβαρές συνέπειες, επιπλέον της πανδημίας COVID-19, που έχει επίσης 
πλήξει με σφοδρότητα τη χώρα· τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως 
και σε παγκόσμια κλίμακα τα βαθύτερα αίτια αυτών των ακραίων καιρικών 
φαινομένων και ζωονόσων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση 
των δασών και την απώλεια βιοποικιλότητας· 

3. εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ονδούρα κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των 
οικείων κυβερνητικών θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των 
αυτόχθονων και των αφρικανικών πληθυσμών της, της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
των κοινοτήτων στη διαδικασία εκπόνησης της VPA, που αποδέχθηκαν την προσφορά 
και συνέβαλαν στη διαδικασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλοι 
αυτοί οι τομείς της κοινωνίας συμφώνησαν να είναι παρόντες γύρω από το ίδιο τραπέζι 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί αίσθημα συμμετοχικότητας και να 
υπάρξει η δυνατότητα συμβολής·

4. αναγνωρίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της VPA θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία 
που θα απαιτήσει την έγκριση μιας ολόκληρης σειράς νομοθετημάτων και την 

1 Δυνάμει του άρθρου 16 της VPA.



κατάλληλη διοικητική ικανότητα και πραγματογνωσία για την εφαρμογή και την 
επιβολή της· υπενθυμίζει ότι η χορήγηση αδειών FLEGT μπορεί να ξεκινήσει μόνον 
εφόσον η Ονδούρα αποδείξει την ετοιμότητα του οικείου συστήματος TLAS· 

5. τονίζει ότι το στάδιο εφαρμογής απαιτεί γνήσιες και συνεχείς διαβουλεύσεις και ισχυρή 
συμμετοχή ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
συμμετοχής των ΟΚΠ, των τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων κοινοτήτων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη, εκ των προτέρων 
και εν επιγνώσει συναίνεση· υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και 
διασφάλισης της αποτελεσματικής δημοσιοποίησης των πληροφοριών και της έγκαιρης 
ανταλλαγής εγγράφων με τους τοπικούς και αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί την 
Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ονδούρα και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν και να παράσχουν ουσιαστική υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
και υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των 
μελλοντικών μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε να μπορέσει η Ονδούρα να 
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την εφαρμογή του TLAS και των σχετικών μέτρων·

6. χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της VPA της 
Ονδούρας και καλεί την κυβέρνηση της χώρας να ακολουθήσει συγκεκριμένη, χρονικά 
δεσμευτική και μετρήσιμη προσέγγιση·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από τον Ιούλιο του 2018, όταν 
υπογράφηκε η VPA, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 20 ακτιβιστές για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών· 
πιστεύει ότι η επιτυχία της VPA θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία 
ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος και των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, με την εξασφάλιση αποτελεσματικών μέσων προσφυγής κατά των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η κύρωση της συμφωνίας του Escazú θα 
αποτελούσε σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· παροτρύνει την κυβέρνηση 
της Ονδούρας να προβεί στις σχετικές ενέργειες· 

8. πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να είναι διαρκής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διαφάνεια έχει αποδειχθεί χρήσιμη στη 
διαδικασία σύναψης της VPA και θα πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως στην επικείμενη 
διαδικασία εφαρμογής· τονίζει ότι η επιτυχία του FLEGT εξαρτάται επίσης από την 
καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας· 
καλεί, για τον σκοπό αυτό, την ΕΕ να ενισχύσει το πεδίο εφαρμογής και την επιβολή 
του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διαφθοράς 
στην ενωσιακή αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σε πιο τακτική και συστηματική βάση στα λιμάνια της ΕΕ· σημειώνει τις 
προσπάθειες που έχει καταβάλει έως τώρα η Ονδούρα για μεγαλύτερη διαφάνεια και 
παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να παρέχει κίνητρα στα διάφορα στάδια της 
αλυσίδας αξίας των δασών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο 
αποκλεισμός των πλέον ευάλωτων φορέων εκμετάλλευσης, όπως είναι οι νέοι και οι 
γυναίκες από κοινότητες αυτοχθόνων, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής και οι 
μικροκαλλιεργητές· παροτρύνει ακόμη την κυβέρνηση της Ονδούρας να καταβάλει 
προσπάθειες για να σταματήσει την εκτεταμένη διαφθορά και να αντιμετωπίσει άλλους 
παράγοντες που τροφοδοτούν την παράνομη υλοτομία και την υποβάθμιση των δασών, 
ιδίως σε σχέση με τα τελωνεία, τη δασική υπηρεσία της Ονδούρας και τα υπουργεία 



που είναι αρμόδια για τα δάση και τα έγγεια δικαιώματα και άλλες αρχές που θα 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή και την επιβολή της VPA· τονίζει την 
ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στον δασικό τομέα, με τη διασφάλιση της 
δίωξης των παραβάσεων·

9. παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να ανανεώσει την εντολή της Αποστολής για 
την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα 
(MACCIH), η οποία έληξε τον Ιανουάριο του 2020·

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ονδούρα είναι η πρώτη χώρα VPA που έφερε στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων τους αυτόχθονες πληθυσμούς ως ιδιαίτερη ομάδα 
συμφερόντων, καθώς και τη γενναιόδωρη συμμετοχή ομάδων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, με τις ξεχωριστές ιδέες και τοποθετήσεις τους· ζητεί την ταχεία 
συμπερίληψη της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης στον 
ορισμό της νομιμότητας και την έγκριση των σχετικών νόμων στην Ονδούρα· 

11. αναγνωρίζει ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας VPA μπορεί να επιτρέπει σε 
επιμέρους τομείς να προσδιορίζουν κοινούς στόχους και προτεραιότητες για την 
επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των δασών, όπως επίσης να προσφέρει στις κοινωνίες 
μια σημαντική ευκαιρία να επιτρέπουν τη συμμετοχική διαχείριση των δασών τους σε 
τοπικό, κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο, και μάλιστα ακόμη και σε εθνικό ή 
ομοσπονδιακό επίπεδο· 

12. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα ζωτικής σημασίας δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας 
και τα δικαιώματα των αυτόχθονων κοινοτήτων στην Ονδούρα χρειάζονται 
αποσαφήνιση και ότι απαιτούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις για τις τοπικές και 
αυτόχθονες κοινότητες όσον αφορά την έγγειο ιδιοκτησία· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση 
σε γη, η χρήση και ο έλεγχος της γης αποτελούν σημαντικές αιτίες κοινωνικών 
συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα· 
υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περίπου το 80 % της ιδιωτικής γης στην Ονδούρα είναι 
είτε χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας είτε με ελλιπείς τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ενδέχεται να 
χρειαστούν χρόνια για την επίλυση διαφορών σχετικά με τους τίτλους, λόγω της 
ανεπάρκειας του δικαστικού συστήματος· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να 
διαθέσει περισσότερους πόρους και να ενισχύσει τον συντονισμό των δημόσιων 
φορέων που συμμετέχουν·

13. τονίζει τη σημασία που έχει η χρήση της γης στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα και 
την ανάγκη για ένα στρατηγικό όραμα για τη διακυβέρνηση του δασικού τομέα που θα 
συνδέεται με τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής· καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να 
διασφαλίσει τον στενό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
στον δασικό τομέα, όπως η μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD+), η VPA FLEGT και οι 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές· 

14. καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να ενισχύσει τις ζώνες επαγρύπνησης και δασικής 
πυροπροστασίας στις ιδιωτικές εκτάσεις· ζητεί να αναπτυχθεί η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού στους τομείς της κτηνοτροφίας, του καφέ και του φοινικέλαιου, 
δεδομένου ότι έχει ουσιαστική σημασία για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της αποψίλωσης των δασών· 



15. πιστεύει ότι οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις αυτής της VPA καταδεικνύουν τη σημασία 
των Αντιπροσωπειών της Ένωσης σε τρίτες χώρες·

16. ζητεί να ενσωματωθεί η ανάλυση ως προς το φύλο σε όλες τις δραστηριότητες και τα 
έργα που συνδέονται με την εφαρμογή της VPA FLEGT· ζητεί ποσοτική και ποιοτική 
ανά φύλο ανάλυση της εξέλιξης της εγγείου ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας στοιχείων του 
ενεργητικού και της χρηματοπιστωτικής ένταξης σε τομείς που επηρεάζονται από το 
εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές με τεχνικούς πόρους 
και ανθρώπινο δυναμικό·

17. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τροποποίηση του νόμου για τις αμβλώσεις 
στην Ονδούρα και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ·

18. τονίζει τη σημασία που έχουν για την οικονομία της Ονδούρας οι θέσεις εργασίας στον 
δασικό τομέα και η απασχόληση στην ύπαιθρο, στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την εφαρμογή της VPA· θεωρεί ότι η VPA αποτελεί εργαλείο για την 
προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τις αρχές της Ονδούρας 
να διενεργήσουν διεξοδική αξιολόγηση του αντικτύπου της VPA στους εργαζομένους 
και τους μικρούς παραγωγούς του τομέα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τους 
αυξημένους ελέγχους υλοτομίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει 
προγράμματα για τους εργαζομένους και τους παραγωγούς που πλήττονται, ώστε να 
μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον τομέα· 

19. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή της συμφωνίας, που να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις εργασίες της 
κοινής επιτροπής εφαρμογής, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με το 
Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα ζητώντας την αποστολή αντιπροσωπείας που θα 
συμμετάσχει στο έργο της κοινής επιτροπής εφαρμογής· 

20. καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τον κανονισμό της ΕΕ για την 
ξυλεία, να τον επιβάλουν και να τον εφαρμόζουν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο βελτίωσης του κανονισμού FLEGT σχετικά με τη χορήγηση αδειών 
FLEGT στο πλαίσιο της επόμενης επανεξέτασης, ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά 
γρήγορα σε περιπτώσεις σημαντικών παραβιάσεων των δεσμεύσεων της VPA· 

21. τονίζει ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο οι οποίες είτε έχουν είτε επιδιώκουν να έχουν 
ρυθμιζόμενες αγορές εισαγωγής νόμιμης ξυλείας, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από 
τη συνεργασία και, όπου είναι δυνατόν, από την αμοιβαία έγκριση των κανόνων και 
των συστημάτων τους, όπως οι FLEGT και VPA της ΕΕ· τονίζει ότι τα διεθνή πρότυπα 
αναμένεται ότι θα είναι αποτελεσματικότερα και θα προωθούν τη μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

22. υπογραμμίζει ότι οι VPA παρέχουν ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο τόσο για την ΕΕ όσο 
και για τις χώρες εταίρους της, το οποίο κατέστη δυνατό με την καλή συνεργασία και 
τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων χωρών· υποστηρίζει την Επιτροπή στην εξεύρεση 
πρόσθετων δυνητικών εταίρων για μελλοντικές VPA στο πλαίσιο της FLEGT· 

23. πιστεύει ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο, και 
έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί, όσον αφορά τη βελτίωση τόσο της προσφοράς 
όσο και της ζήτησης ξυλείας, προκειμένου να απορρίψει την παράνομα υλοτομημένη 
ξυλεία και να συνδράμει τις εξαγωγικές χώρες στις προσπάθειές τους για την 



καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της διαφθοράς, που οδηγούν τελικά σε 
καταστροφή των δασών τους, κλιματική αλλαγή και παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι το έργο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με την επικείμενη 
δέουσα επιμέλεια και τον μελλοντικό κανονισμό δέουσας επιμέλειας σχετικά με βασικά 
προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση· υπογραμμίζει τη σημασία της Ονδούρας ως 
σημαντικού παραγωγού καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο·

24. επισημαίνει ότι οι VPA αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της ΕΕ για 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και στο 
θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως το θεματολόγιο του 
FLEGT στο νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
υποστηρίζοντας την προώθησή του σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των χωρών παραγωγής και 
εισαγωγής· 

25. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
μεταξύ της VPA και όλων των πολιτικών της, στους τομείς του εμπορίου, της 
ανάπτυξης, της γεωργίας και του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμπληρωματικότητα της VPA με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την 
προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος· 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της 
Δημοκρατίας της Ονδούρας.


