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2021 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės 
susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos 
Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto (12543/2020 – C9-
0084/2021 – 2020/0157M(NLE))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos 
savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir 
prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projektą 
(12543/2020),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriškos partnerystės 
susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos 
Sąjungą importuojamais medienos produktais projektą (10365/2020),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalių pirmąsias pastraipas, 218 straipsnio 
6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0084/2021),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 dėl 
FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo1 
(FLEGT reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 
medienos produktus, pareigos2 (ES medienos reglamentas),

– atsižvelgdamas į Paryžiaus klimato susitarimą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus,

– atsižvelgdamas į Europos žaliąjį kursą (COM(2019)0640) ir į 2020 m. sausio 15 d. 

1 OL L 347, 2005 12 30, p. 1.
2 OL L 295, 2010 11 12, p. 23.



rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso1, 

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 22 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui 
sustabdyti ir pradėti juos atkurti3, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 14 d. rezoliuciją „Hondūras: žmogaus teisių 
gynėjų padėtis“4, 

– atsižvelgdamas į šiuo metu atliekamą ES taisyklių, taikomų neteisėtai medienos ruošai, 
visų pirma ES medienos reglamento ir FLEGT reglamento, tinkamumo patikrą, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena ir į jo įgyvendinimo 2018–2022 m. darbo planą, 

– atsižvelgdamas į susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių 
ir Centrinės Amerikos asociacija5, 

– atsižvelgdamas į metinį Hondūro ir ES aukšto lygio politinį dialogą miškų sektoriuje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 6 d. vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą ES vardu dėl 
Paramos kovai su korupcija ir nebaudžiamumu Hondūre misijos (MACCIH) įgaliojimų 
pratęsimo,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. balandžio 27 d. teisėkūros rezoliuciją6 dėl Tarybos 
sprendimo projekto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0054/2021),

A. kadangi beveik pusę Hondūro žemės ploto užima miškai, iš kurių pusė yra atogrąžų 
miškai; kadangi vis dar yra didžiulių neklasifikuotų medžių ir rūšių išteklių; kadangi 
Hondūras nuo 2015 m. prarado apie 12,5 proc. savo miškų ploto – daugiausia dėl 
kenkėjų antplūdžio, kurį greičiausiai sukėlė klimato kaita, o kai kurie miško plotai buvo 
prarasti dėl gaisrų, miškų naikinimo ir neteisėtos medienos ruošos;

B. kadangi 2014 m. Hondūras priėmė įstatymą dėl klimato kaitos ir tapo pirmąja valstybe, 
2015 m. metais paskelbusia nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus 
pagal Paryžiaus susitarimą, ir vienas iš jo prisiimtų įsipareigojimų yra atkurti milijoną 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0212.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0285.
4 OL C 58, 2018 2 15, p. 155.
5 OL L 346, 2012 12 15, p. 3.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0121.



hektarų miško;

C. kadangi einant metams dėl Hondūro eksporto rinkose taikomų griežtesnių medienos 
teisėtumo reikalavimų ir dėl miškų naikinimo miškų sektoriaus dalis Hondūro 
ekonomikoje sumažėjo ir per pastaruosius 16 metų ji sudaro maždaug 3,6 proc. 
bendrojo nacionalinio produkto (BNP); kadangi savanoriško partnerystės susitarimo 
(SPS) procesas, kuriame pabrėžiamas teisėtumas ir geras valdymas, padeda didinti 
miškų sektoriaus dalį ekonomikoje, kurti kokybiškas darbo vietas kaimo vietovėse ir 
Hondūro gyventojams gauti pajamų; 

D. kadangi šiuo metu medienos, kuria prekiaujama tarp Hondūro ir ES, kiekis yra nedidelis 
ir sudaro mažiau nei 2 proc. viso Hondūro medienos eksporto, ir JAV yra didžiausia 
prekybos partnerė, taip pat didėja eksporto į kaimynines šalis – Salvadorą ir Nikaragvą 
– apimtis; kadangi SPS galėtų Hondūrui atverti daugiau eksporto į ES ir naujas rinkas 
galimybių; 

E. kadangi Hondūras pagal Pasaulio banko klasifikaciją yra mažesnes nei vidutines 
pajamas gaunanti šalis; kadangi jis yra antra skurdžiausia valstybė Lotynų Amerikoje ir 
trečia skurdžiausia valstybė Vakarų pusrutulyje; kadangi Hondūras turi įveikti daug 
iššūkių, kad galėtų kovoti su skurdu, nelygybe, korupcija, smurtu ir nebaudžiamumu, 
kurie tebėra nuolatinės susirūpinimą keliančios problemos, ir pagerinti savo piliečių 
gyvenimą, taip pat moterų teisių padėtį, be kita ko, atsižvelgiant į pastaruoju metu 
pasireiškusią priešišką reakciją į lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimus ir teises; 

F. kadangi atkreiptinas dėmesys į tai, kad Hondūro vyriausybė prisiėmė teigiamus 
įsipareigojimus ir inicijavo teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus; kadangi tenka apgailestauti dėl žmogaus, čiabuvių ir žemės teisių gynėjų ir 
aplinkosaugos aktyvistų persekiojimo, smurto prieš juos, savavališko jų sulaikymo, 
grasinimų jiems ir jų žudymo; kadangi Hondūras nėra pasirašęs Eskasu regioninio 
susitarimo dėl galimybės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo ir teisingumo 
aplinkos apsaugos srityje Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, kuris yra pirmasis 
aplinkosaugos susitarimas, apimantis specialias nuostatas dėl aplinkosaugos ir žmogaus 
teisių gynėjų;

G. kadangi Paramos kovai su korupcija ir nebaudžiamumu Hondūre misijos (MACCIH) 
įgaliojimai baigėsi 2020 m. sausio mėn. ir nebuvo atnaujinti; kadangi ES ir jos valstybės 
narės paragino Hondūro vyriausybę atnaujinti šiuos įgaliojimus, kad šalyje būtų 
sustiprinta teisinė valstybė;

H. kadangi ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimas sudarytas 2012 m., o 
prekybos dalis laikinai taikoma nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.;

I. kadangi 2013 m. Hondūras tapo pirmąja Lotynų Amerikos šalimi, pradėjusia derybas su 
ES dėl FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimo, ir 2018 m. buvo parafuotas 
susitarimo projektas;

J. kadangi SPS tikslas – užtikrinti, kad visos ES rinkai skirtos medienos ir medienos 
produktų siuntos iš Hondūro atitiktų Hondūro medienos teisėtumo užtikrinimo sistemą 
ir FLEGT licencijos reikalavimus; kadangi vietos mediena ir mediena, skirta kitoms 
eksporto rinkoms, taip pat turės atitikti medienos teisėtumo užtikrinimo sistemą ir bus 
privaloma gauti „H-Legal“ sertifikatą;



K. kadangi medienos teisėtumo užtikrinimo sistema pagrįsta teisėtumo apibrėžtimi, 
tiekimo grandinės kontrole, atitikties patikrinimu, FLEGT licencijų išdavimu ir 
nepriklausomu auditu; 

L. kadangi susitarimas taikomas penkiems privalomiems medienos produktams pagal 
FLEGT reglamentą – rąstams, pjautinei medienai, geležinkelio pabėgiams, 
sluoksniuotajai medienai ir fanerai – ir kai kuriems kitiems medienos produktams;

M. kadangi FLEGT savanoriškais partnerystės susitarimais siekiama ne vien palengvinti 
prekybą teisėta mediena ir numatoma, kad jie atneš ne vien tokią naudą, jais taip pat 
siekiama sisteminių pokyčių miškų valdymo, teisėsaugos, įskaitant darbuotojų teises ir 
čiabuvių teises, ir skaidrumo srityse, taip pat siekiama įtraukti įvairius 
suinteresuotuosius subjektus, ypač pilietinės visuomenės organizacijas ir vietines 
bendruomenes, į politinių sprendimų priėmimo procesą, remti ekonominę integraciją ir 
laikytis tarptautinių darnaus vystymosi tikslų; kadangi derybomis, po kurių buvo 
sudarytas šis SPS, sukurta įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo erdvė 
aplinkos, žmogaus teisių, socialiniams ir ekonominiams klausimams aptarti; kadangi 
Hondūras užtikrina, kad įgyvendinant šį SPS ir vykdant jo stebėseną dalyvautų 
atitinkami suinteresuotieji subjektai, neatsižvelgiant į jų lytį, amžių, vietovę, religiją ar 
įsitikinimus, etninę kilmę, rasę, kalbą ar negalią, ir skatina privačiojo sektoriaus, 
pilietinės visuomenės, vietinių bendruomenių, Hondūro čiabuvių bei iš Afrikos kilusių 
tautų ir kitų asmenų, priklausančių nuo miškų, dalyvavimą1;

N. kadangi SPS numatytas jungtinis įgyvendinimo komitetas, atsakingas už SPS 
įgyvendinimą ir stebėseną;

O. kadangi ES rėmė derybų procesą vykdydama tris dvišales programas savo paramos 
vystymuisi veiksmais;

P. kadangi iki 2021 m. pabaigos Hondūre įvyks visuotiniai rinkimai;

Q. kadangi Hondūras ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją 
Nr. 169 dėl čiabuvių ir genčių, tačiau ne iki galo ją įgyvendino ir į savo teisės aktus 
neįtraukė pagrindinio laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principo, 
kylančio iš Jungtinių Tautų deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių;

1. palankiai vertina tai, kad užbaigtos derybos dėl ES ir Hondūro SPS, kuriuo bus 
užtikrinama, kad iš Hondūro į ES būtų importuojama tik teisėtai ruošta mediena, 
skatinama tvari miškotvarkos praktika ir tvari prekyba teisėtai paruošta mediena, 
gerinamas miškų valdymas, teisės aktų vykdymas (įskaitant darbo ir profesines, 
sveikatos ir saugos pareigas), žmogaus teisių įgyvendinimas, skaidrumas, atskaitomybė 
ir institucijų atsparumas Hondūre, atsižvelgiant į tai, kad miškai yra svarbūs Hondūro 
ekonomikai ir kad miškų naikinimo problema šioje valstybėje turėtų būti sprendžiama 
veiksmingiau; ragina abi šalis sparčiai ratifikuoti SPS, kad jis galėtų įsigalioti 2021 m. ir 
sudaryti sąlygas tolesniems svarbiems įgyvendinimo veiksmams, įskaitant licencijavimo 
proceso nustatymą; 

2. reiškia savo solidarumą su Hondūru, kuris, be COVID-19 pandemijos, nuo kurios šalis 
taip pat labai nukentėjo, neseniai išgyveno du uraganus, sukėlusius sunkių padarinių; 

1 Pagal SPS 16 straipsnį.



pabrėžia, kad reikia skubiai ir pasauliniu mastu šalinti pagrindines tokių ekstremalių 
meteorologinių reiškinių ir zoonozės, susijusių su klimato kaita, miškų naikinimu ir 
biologinės įvairovės nykimu, priežastis; 

3. labai vertina tai, kad Hondūras sugebėjo užtikrinti savo valdžios sektoriaus institucijų, 
pilietinės visuomenės, privačiojo sektoriaus, čiabuvių ir iš Afrikos kilusių tautų, 
akademinės bendruomenės ir bendruomenių dalyvavimą SPS rengimo procese – šie 
dalyviai priėmė kvietimą ir pateikė savo indėlį; palankiai vertina tai, kad visi šie 
visuomenės sektoriai sutiko susėsti prie to paties derybų stalo ir buvo užtikrinta įtrauktis 
bei galimybė prisidėti;

4. pripažįsta, kad visapusiškas SPS įgyvendinimas bus ilgalaikis procesas ir reikės priimti 
visą teisės aktų rinkinį, užtikrinti jo įgyvendinimui bei vykdymo užtikrinimui reikiamus 
administracinius pajėgumus ir žinias; primena, kad FLEGT licencijų išdavimas gali būti 
pradėtas tik tuomet, kai Hondūras įrodys, jog yra pasirengęs taikyti savo medienos 
teisėtumo užtikrinimo sistemą; 

5. pabrėžia, kad įgyvendinimo etapui reikės tikrų ir nuolatinių konsultacijų ir aktyvaus 
įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, taip pat prasmingo pilietinės visuomenės 
organizacijų, vietinių ir čiabuvių bendruomenių dalyvavimo priimant sprendimus, 
siekiant užtikrinti laisvą, išankstinį ir informacija pagrįstą pritarimą; primena, kad reikia 
didinti skaidrumą ir užtikrinti veiksmingą viešą informacijos atskleidimą ir savalaikį 
dokumentų pateikimą vietinėms ir čiabuvių tautoms; ragina Komisiją, ES delegaciją 
Hondūre ir valstybes nares užtikrinti ir suteikti pakankamai didelę paramą pajėgumo 
stiprinimui, taip pat logistinę ir techninę paramą pagal dabartines ir būsimas vystomojo 
bendradarbiavimo priemones, kad Hondūras galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, 
susijusius su medienos teisėtumo užtikrinimo sistemos ir atitinkamų priemonių 
įgyvendinimu;

6. palankiai vertina neseniai priimtą Hondūro SPS įgyvendinimo veiksmų planą ir ragina 
Hondūro vyriausybę laikytis konkretaus, nustatytais terminais ir išmatuojamais 
rezultatais pagrįsto metodo;

7. yra labai sunerimęs dėl to, kad nuo to laiko, kai 2018 m. liepos mėn. parafuotas SPS, 
nužudyta daugiau kaip 20 aplinkosaugos ir čiabuvių tautų teisių aktyvistų; mano, kad 
susitarimo sėkmė labai priklausys nuo to, ar bus sukurta saugi ir įgalinanti aplinka 
aplinkosaugos aktyvistams ir žmogaus teisių gynėjams bei informatoriams apsaugoti, 
užtikrinant veiksmingas žmogaus teisių pažeidimų taisomąsias priemones ir kovojant su 
nebaudžiamumu; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Eskasu susitarimo ratifikavimas 
būtų svarbus žingsnis teisinga linkme; primygtinai ragina Hondūro vyriausybę imtis 
veiksmų šioje srityje; 

8. mano, kad kova su korupcija turi būti nuolatinė; palankiai vertina tai, kad skaidrumas 
pasirodė esąs naudingas šio SPS sudarymo procese ir jis turi būti visapusiškai 
užtikrintas būsimame įgyvendinimo procese; pabrėžia, kad FLEGT sėkmė taip pat 
priklauso nuo kovos su sukčiavimu ir korupcija visoje medienos tiekimo grandinėje; 
šiuo tikslu ragina ES stiprinti ES medienos reglamento aprėptį ir vykdymo užtikrinimą, 
kad būtų kovojama su korupcijos rizika ES medienos tiekimo grandinėje, be kita ko, 
vykdant reguliaresnę ir sistemingesnę kontrolę ir patikras ES uostuose; atkreipia dėmesį 
į Hondūro pastangas užtikrinti didesnį skaidrumą ir primygtinai ragina Hondūro 
vyriausybę įvairiais miškų vertės grandinės etapais teikti paskatas, kad būtų padidintas 



skaidrumas ir užtikrinta pažeidžiamiausių veiklos vykdytojų (jaunimo ir moterų iš 
čiabuvių bendruomenių, Afrikos kilmės asmenų ir smulkiųjų ūkininkų) įtrauktis; be to, 
primygtinai ragina Hondūro vyriausybę siekti panaikinti plačiai paplitusią korupciją ir 
pašalinti kitus veiksnius, skatinančius neteisėtą medienos ruošą ir miškų alinimą, 
ypatingą dėmesį skiriant muitinėms, Hondūro miškų institucijai ir ministerijoms, 
sprendžiančioms miškų ir žemės teisių klausimus, taip pat kitoms valdžios 
institucijoms, kurios atliks esminį vaidmenį įgyvendinant SPS ir užtikrinant jo 
vykdymą; pabrėžia, kad reikia panaikinti nebaudžiamumą miškininkystės sektoriuje, 
užtikrinant, kad būtų vykdomas persekiojimas už pažeidimus;

9. primygtinai ragina Hondūro vyriausybę atnaujinti Paramos kovai su korupcija ir 
nebaudžiamumu Hondūre misijos (MACCIH) įgaliojimus, kurie baigė galioti 2020 m. 
sausio mėn.;

10. palankiai vertina tai, kad Hondūras yra pirmoji SPS šalis, kurioje čiabuvių tautos buvo 
įtrauktos į derybas kaip atskira interesų grupė, taip pat tai, kad čiabuvių tautų grupės 
aktyviai dalyvavo ir pateikė konkrečių įžvalgų ir savo indėlį; ragina į teisėtumo 
apibrėžtį skubiai įtraukti laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principą ir 
priimti atitinkamus teisės aktus Hondūre; 

11. pripažįsta, kad derybų dėl SPS procesas gali suteikti sektoriams galimybę nustatyti 
bendrus tikslus ir prioritetus siekiant darnios miškotvarkos, taip pat suteikti svarbią 
galimybę bendruomenėms užtikrinti sąlygas dalyvaujamajam miškų valdymui vietos, 
bendruomenės, regioniniu ir net nacionaliniu ar federaliniu lygmenimis; 

12. žino, kad reikia paaiškinti esmines naudojimosi žeme teises ir čiabuvių bendruomenių 
teises Hondūre ir kad vietinėms ir čiabuvių bendruomenėms reikia konkrečių 
naudojimosi žeme garantijų; primena, kad galimybė naudotis žeme ir ją kontroliuoti yra 
pagrindinė socialinių konfliktų, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų priežastis Hondūre; 
visų pirma primena, kad, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
duomenimis, apie 80 proc. privačiai valdomos žemės Hondūre yra arba neįforminta 
nuosavybės teisėmis, arba netinkamai įforminta, o dėl silpnos teismų sistemos išspręsti 
ginčus dėl nuosavybės teisių gali prireikti daugybės metų; primygtinai ragina Hondūro 
vyriausybę skirti daugiau išteklių ir stiprinti susijusių viešųjų institucijų veiklos 
koordinavimą;

13. pabrėžia, kad valdant miškus labai svarbus žemės naudojimas ir kad reikia strateginės 
miškų valdymo vizijos, susijusios su klimato kaitos problemomis; ragina Hondūro 
vyriausybę užtikrinti glaudų įvairių miškų sektoriuje įgyvendinamų iniciatyvų, 
pavyzdžiui, dėl miškų naikinimo ir alinimo susidarančių išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo besivystančiose šalyse programos (REDD+), FLEGT savanoriškos 
partnerystės susitarimo ir nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų, 
koordinavimą; 

14. ragina Hondūro vyriausybę budriau stebėti privačią žemę ir sustiprinti joje esančių 
miškų priešgaisrinės apsaugos zonas; ragina gyvulininkystės, kavos ir alyvpalmių 
aliejaus sektoriuose plėtoti tiekimo grandinės valdymo priemones, nes tai labai svarbu 
siekiant pašalinti pagrindines miškų naikinimo priežastis; 

15. mano, kad sėkmingos derybos dėl šio SPS taip pat įrodo Sąjungos delegacijų trečiosiose 
šalyse svarbą;



16. ragina į visą su FLEGT savanoriškos partnerystės susitarimo įgyvendinimu susijusią 
veiklą ir projektus įtraukti lyčių aspekto analizę; ragina, kad būtų atlikta kiekybinė ir 
kokybinė pagal lytį išskaidoma naudojimosi žeme, turto nuosavybės ir finansinės 
įtraukties sektoriuose, kuriems turi poveikį prekyba, analizė; ragina Komisiją remti 
šiuos veiksmus techniniais ir žmogiškaisiais ištekliais;

17. reiškia didelį susirūpinimą dėl abortų įstatymų pakeitimo Hondūre ir kai kuriose ES 
valstybėse narėse;

18. pabrėžia darbo vietų miškininkystėje ir užimtumo kaimo vietovėse svarbą Hondūro 
ekonomikai – į tai reikėtų atsižvelgti įgyvendinant SPS; mano, kad SPS yra deramo 
darbo skatinimo priemonė; ragina Komisiją ir Hondūro valdžios institucijas atlikti 
išsamų SPS poveikio sektoriaus darbuotojams ir smulkiems gamintojams, kuriems 
galėtų turėti įtakos sustiprinta miško kirtimo kontrolė, vertinimą; ragina Komisiją 
skatinti ir remti poveikį patiriančių darbuotojų ir gamintojų programas, kad jie galėtų 
išlikti konkurencingi šiame sektoriuje; 

19. prašo Komisiją reguliariai teikti Parlamentui ataskaitas apie susitarimo įgyvendinimą, 
įskaitant ataskaitas apie jungtinio įgyvendinimo komiteto darbą, ir ragina Komisiją 
aktyviai bendradarbiauti su Europos Parlamentu, visų pirma pakviesti jį nusiųsti 
delegaciją, kuri dalyvautų jungtinio įgyvendinimo komiteto veikloje; 

20. ragina valstybes nares visapusiškai laikytis ES medienos reglamento, jį įgyvendinti ir 
užtikrinti jo vykdymą; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę kitos peržiūros metu 
patobulinti FLEGT reglamento nuostatas dėl licencijavimo, kad ji galėtų greitai reaguoti 
į didelių SPS įsipareigojimų pažeidimų atvejus; 

21. pabrėžia, kad šalims visame pasaulyje, kurios turi arba siekia turėti reguliuojamas 
teisėtos medienos importo rinkas, būtų naudinga bendradarbiauti ir, jei įmanoma, 
patvirtinti viena kitos taisykles ir sistemas, pavyzdžiui ES FLEGT ir SPS; pažymi, kad 
tarptautiniai standartai būtų veiksmingesni ir padėtų užtikrinti ilgalaikį teisinį saugumą 
verslui ir vartotojams;

22. pabrėžia, kad SPS yra svarbi teisinė sistema tiek ES, tiek jos šalims partnerėms – tokie 
susitarimai įmanomi atitinkamoms šalims glaudžiai bendradarbiaujant ir dalyvaujant; 
remia Komisijos pastangas rasti papildomų potencialių partnerių būsimiems 
savanoriškos partnerystės susitarimams pagal FLEGT; 

23. mano, kad ES tenka labai svarbus ir atsakingas vaidmuo ir vykdytina pareiga gerinti 
tiek medienos pasiūlą, tiek ir paklausą, kad ji atsisakytų neteisėtai pagamintos medienos 
ir prisidėtų prie eksportuojančių šalių pastangų kovoti su neteisėta medienos ruoša ir 
korupcija, dėl kurių naikinami miškai, vyksta klimato kaita ir pažeidžiamos žmogaus 
teisės; pabrėžia, kad šią veiklą reikia papildyti horizontaliuoju ir miškams pavojų 
keliančioms prekėms skirtu ES išsamaus patikrinimo reglamentu; atkreipia dėmesį į 
Hondūro, kaip didelio pasaulinio masto kavos gamintojo, svarbą;

24. pabrėžia, kad savanoriškos partnerystės susitarimai yra neatsiejami nuo ES pastangų 
pasiekti Paryžiaus susitarime ir Jungtinių Tautų Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus 
tikslus, ypač darnaus vystymosi tikslus; kviečia Komisiją ir valstybes nares visapusiškai 
integruoti FLEGT darbotvarkę į naują Europos žaliojo kurso strateginę programą, 
skatinant jos propagavimą pasauliniu ir regioniniu lygmenimis ir toliau stiprinant šalių 



gamintojų ir importuojančių valstybių tarptautinį bendradarbiavimą; 

25. ragina ES užtikrinti SPS ir visų ES politikos priemonių suderinamumą darnaus 
vystymosi labui, įskaitant prekybos, vystymosi, žemės ūkio ir aplinkos sritis, sykiu 
užtikrinant, kad SPS papildytų ES įsipareigojimus aplinkos ir klimato apsaugos srityse; 

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir 
Hondūro Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


