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Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve 
medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe 
v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej 
únie (12543/2020),

– so zreteľom na návrh Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou 
a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve 
a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (10365/2020),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade článkom 207 
ods. 3 prvým pododsekom a článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom v spojení s 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0084/2021),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení 
licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva1 (ďalej len 
„nariadenie o systéme FLEGT“),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 
z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva2 (ďalej len „nariadenie EÚ o dreve“),

– so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Európsku zelenú dohodu (COM(2019)0640) a na svoje uznesenie z 

1 Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.



15. januára 2020, ktoré sa jej týka1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 2020 o úlohe EÚ pri ochrane a obnove 
svetových lesov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2020 s odporúčaniami Komisii o právnom 
rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná 
EÚ3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o Hondurase: situácia obhajcov 
ľudských práv4, 

– so zreteľom na prebiehajúcu kontrolu vhodnosti pravidiel EÚ uplatniteľných na 
nezákonnú ťažbu dreva, najmä nariadenia EÚ o dreve a nariadenia o systéme FLEGT, 

– so zreteľom na akčný plán EÚ v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v 
lesnom hospodárstve (ďalej len „FLEGT“) z roku 2003 a na pracovný plán na jeho 
vykonávanie na roky 2018 – 2022, 

– so zreteľom na Dohodu, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej5, 

– so zreteľom na výročný politický dialóg na vysokej úrovni medzi Hondurasom a EÚ v 
odvetví lesného hospodárstva,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ zo 6. decembra 2019 o 
predĺžení mandátu misie na podporu boja proti korupcii a beztrestnosti v Hondurase 
(ďalej len „MACCIH“),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 27. apríla 20216 o návrhu rozhodnutia 
Rady,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0054/2021),

A. keďže takmer polovicu rozlohy Hondurasu pokrývajú lesy, z toho polovicu tvoria 
tropické dažďové pralesy; keďže ešte stále je obrovským zdrojom neklasifikovaných 
stromov a druhov; keďže Honduras prišiel od roku 2015 približne o 12,5 % svojej lesnej 
plochy najmä v dôsledku zamorenia škodcami, ktoré je pravdepodobne spôsobené 
zmenou klímy, zatiaľ čo niektoré lesnaté plochy zanikli v dôsledku požiarov, 
odlesňovania a nezákonnej ťažby dreva;

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0212.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0285.
4 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 155.
5 Ú. v. EÚ L 346, 15.12.2012, s. 3.
6 Prijaté texty, P9_TA(2021)0121.



B. keďže v roku 2014 Honduras schválil svoj zákon o zmene klímy a v nasledujúcom roku 
sa stal prvým štátom, ktorý zverejnil svoj prvý vnútroštátne stanovený príspevok (NDC) 
v rámci Parížskej dohody, pričom jedným z jeho záväzkov je obnova jedného milióna 
hektárov lesov;

C. keďže podiel odvetvia lesného hospodárstva na hospodárstve Hondurasu sa v priebehu 
rokov znižoval z dôvodu prísnejších požiadaviek na legálnosť vyťaženého dreva na 
vývozných trhoch Hondurasu a v dôsledku odlesňovania a za posledných 16 rokov 
predstavoval približne 3,6 % hrubého národného produktu (HNP); keďže proces dohody 
o dobrovoľnom partnerstve (ďalej len „DDP“), v ktorom sa zdôrazňuje zákonnosť a 
dobrá správa, pomáha zvyšovať podiel odvetvia lesného hospodárstva, zabezpečovať 
dôstojné pracovné miesta vo vidieckych oblastiach a vytvárať príjmy pre 
Hondurasanov; 

D. keďže objem dreva, ktoré je predmetom obchodu medzi Hondurasom a EÚ, je 
v súčasnosti relatívne malý a predstavuje menej ako 2 % celkového vývozu dreva 
z Hondurasu, pričom najväčším obchodným partnerom sú USA a zvyšuje sa vývoz do 
susedných krajín (Salvádor a Nikaragua); keďže DDP by mohla Hondurasu otvoriť viac 
príležitostí na vývoz do EÚ a na nové trhy; 

E. keďže Honduras je podľa klasifikácie Svetovej banky krajina s nižším stredným 
príjmom; keďže je druhou najchudobnejšou krajinou Latinskej Ameriky a treťou 
najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli; keďže Honduras musí prekonať mnohé 
problémy, aby mohol bojovať proti chudobe, nerovnosti, korupcii, násiliu a 
beztrestnosti, ktoré naďalej pretrvávajú, a zlepšiť blahobyt svojich občanov, ako aj 
situáciu v oblasti práv žien, a to aj vzhľadom na nedávny odmietavý postoj k 
sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam v tejto oblasti; 

F. konštatuje, že honduraská vláda prijala pozitívne záväzky a iniciovala právne predpisy 
na ochranu obhajcov ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad zneužívaním obhajcov 
ľudských, domorodých a pozemkových práv a environmentálnych aktivistov, násilím a 
hrozbami voči nim, ich svojvoľným zadržiavaním a zabíjaním; keďže Honduras nie je 
signátorom regionálnej Dohody z Escazú o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 
v Latinskej Amerike a Karibiku, ktorá je prvou environmentálnou dohodou v histórii 
obsahujúcou osobitné ustanovenia týkajúce sa obhajcov environmentálnych a ľudských 
práv;

G. keďže mandát misie na podporu boja proti korupcii a beztrestnosti v Hondurase 
(MACCIH) sa skončil v januári 2020 a nebol obnovený; keďže EÚ a jej členské štáty 
vyzvali vládu Hondurasu, aby obnovila tento mandát s cieľom posilniť právny štát v 
krajine;

H. keďže dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou bola uzatvorená v roku 
2012, pričom jej obchodná časť sa predbežne uplatňuje od 1. augusta 2013;

I. keďže v roku 2013 sa Honduras stal prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá začala 
rokovania s EÚ o DDP v oblasti FLEGT, čo viedlo k parafovaniu návrhu dohody v roku 
2018;

J. keďže cieľom dohody o dobrovoľnom partnerstve je zabezpečiť, aby všetky zásielky 



dreva a výrobkov z dreva z Hondurasu určené na trh EÚ vyhovovali honduraskému 
systému zabezpečenia zákonnosti ťažby dreva (Timber Legality Assurance System, 
ďalej len „TLAS“), a teda spĺňali podmienky na udelenie licencie FLEGT; keďže 
domáce drevo a drevo určené na iné vývozné trhy bude takisto musieť byť v súlade so 
systémom TLAS a bude podliehať vydaniu osvedčenia H-Legal;

K. keďže systém TLAS je založený na vymedzení zákonnosti, kontrolách dodávateľského 
reťazca, overovaní súladu, udeľovaní licencií FLEGT a nezávislom audite;

L. keďže dohoda sa vzťahuje na päť povinných výrobkov z dreva podľa nariadenia o 
systéme FLEGT – guľatina, rezivo, železničné podvaly, preglejka a dyha – a množstvo 
ďalších výrobkov z dreva;

M. keďže účel a očakávané prínosy dohôd o DDP v oblasti FLEGT presahujú uľahčenie 
obchodu s legálne vyťaženým drevom, pretože sú zároveň navrhnuté tak, aby priniesli 
systémové zmeny v správe lesov, presadzovaní práva vrátane pracovného práva a práv 
pôvodného obyvateľstva, transparentnosti pri začleňovaní rôznych zainteresovaných 
strán do politického rozhodovacieho procesu, najmä organizácií občianskej spoločnosti 
a pôvodných komunít, ako aj v podpore hospodárskej integrácie a dosahovaní 
medzinárodných cieľov udržateľného rozvoja; keďže rokovania vedúce k uzatvoreniu 
tejto DDP vytvorili priestor na spoluprácu rôznych zainteresovaných strán s cieľom 
diskutovať o otázkach životného prostredia, ľudských práv, ako aj o sociálnych a 
hospodárskych otázkach; keďže Honduras má zabezpečiť, aby vykonávanie 
a monitorovanie DDP dohody zahŕňalo relevantné zainteresované strany bez ohľadu na 
ich pohlavie, vek, miesto, kde sa nachádzajú, náboženstvo alebo vieru, etnický pôvod, 
rasu, jazyk či zdravotné postihnutie, a účasť súkromného sektora, občianskej 
spoločnosti, miestnych spoločenstiev, pôvodného a afro-honduraského obyvateľstva 
Hondurasu a ďalších, ktorí sú závislí od lesov1;

N. keďže v DDP sa stanovuje spoločný vykonávací výbor, ktorý je zodpovedný za 
vykonávanie a monitorovanie dohody;

O. keďže EÚ poskytla podporu procesu rokovaní prostredníctvom troch bilaterálnych 
programov v rámci svojej rozvojovej pomoci;

P. keďže všeobecné voľby v Hondurase sa uskutočnia do konca roka 2021;

Q. keďže Honduras ratifikoval Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o 
domorodom a kmeňovom obyvateľstve č. 169, ale nevykonal ho v plnej miere a v rámci 
svojich právnych predpisov nezaviedol kľúčovú zásadu slobodného, predchádzajúceho 
a informovaného súhlasu, ktorá vyplýva z Deklarácie OSN o právach pôvodného 
obyvateľstva;

1. víta ukončenie rokovaní o DDP medzi EÚ a Hondurasom, ktorou sa zabezpečí, aby sa 
do EÚ z Hondurasu dovážalo len zákonne vyťažené drevo, presadzovali sa udržateľné 
postupy obhospodarovania lesov a udržateľný obchod s drevom získaným zákonným 
spôsobom a zlepšila sa správa lesov, vynútiteľnosť práva (vrátane pracovných a 
pracovných povinností, záväzkov v oblasti zdravia a bezpečnosti), dodržiavanie 
ľudských práv, transparentnosť, zodpovednosť a inštitucionálna odolnosť v Hondurase, 

1 Podľa článku 16 DDP.



pričom sa zohľadní to, že lesy sú pre honduraskú ekonomiku dôležité a že problém 
odlesňovania by sa mal riešiť účinnejšie; vyzýva na urýchlenú ratifikáciu DDP oboma 
stranami, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť v roku 2021, a tak pripraviť pôdu pre 
následné dôležité kroky z hľadiska vykonávania vrátane zavedenia udeľovania licencií; 

2. vyjadruje solidaritu s Hondurasom, ktorý popri pandémii ochorenia COVID-19, ktorá 
krajinu takisto vážne zasiahla, nedávno postihli dva hurikány s ďalšími závažnými 
následkami; zdôrazňuje potrebu urýchlene a celosvetovom meradle riešiť základné 
príčiny takýchto extrémnych výkyvov počasia a zoonóz, ktoré súvisia so zmenou klímy, 
s odlesňovaním a so stratou biodiverzity; 

3. veľmi oceňuje, že Hondurasu sa do procesu prípravy DDP podarilo zabezpečiť 
zapojenie svojich vládnych inštitúcií, občianskej spoločnosti, súkromného sektora, 
pôvodného a afro-honduraského obyvateľstva, akademickej obce a komunít, ktorí túto 
ponuku prijali a poskytli svoje príspevky; víta skutočnosť, že všetky tieto odvetvia 
spoločnosti súhlasili s účasťou za spoločným rokovacím stolom, čím sa dosiahol pocitu 
spolupatričnosti a možnosť prispieť;

4. uznáva, že úplné vykonávanie DDP bude dlhodobým procesom, ktorý si vyžiada prijatie 
celého súboru právnych predpisov a vytvorenie primeraných administratívnych kapacít, 
ako aj osvojenie odborných znalostí na jej vykonávanie a presadzovanie; pripomína, že 
udeľovanie licencií FLEGT sa môže začať len vtedy, keď Honduras preukáže 
pripravenosť svojho systému TLAS; 

5. zdôrazňuje, že fáza vykonávania si vyžaduje skutočné a neustále konzultácie a 
podstatné zapojenie viacerých zainteresovaných strán vrátane zmysluplnej účasti 
organizácií občianskej spoločnosti a miestneho a pôvodného obyvateľstva na 
rozhodovaní, aby sa zaručil slobodný, predbežný a informovaný súhlas; pripomína 
potrebu posilniť transparentnosť a zaistiť účinné zverejňovanie informácií a včasnú 
výmenu dokumentov s miestnym a pôvodným obyvateľstvom; vyzýva Komisiu, 
delegáciu EÚ v Hondurase a členské štáty, aby v rámci súčasných a budúcich nástrojov 
rozvojovej spolupráce zabezpečili a poskytovali podstatnú podporu pre budovanie 
kapacít a logistickú a technickú podporu s cieľom umožniť Hondurasu plniť si záväzky 
týkajúce sa zavádzania jeho systému TLAS a súvisiacich opatrení;

6. víta nedávne prijatie honduraského akčného plánu na vykonávanie DDP a vyzýva vládu 
Hondurasu, aby zaujala konkrétny, časovo ohraničený a merateľný prístup;

7. vyjadruje znepokojenie nad tým, že od parafovania DDP v júli 2018 bolo zabitých viac 
ako 20 aktivistov za ochranu životného prostredia a práva pôvodného obyvateľstva; 
vyjadruje presvedčenie, že úspech DDP bude do veľkej miery závisieť od vytvorenia 
bezpečného a priaznivého prostredia na ochranu environmentálnych aktivistov a 
obhajcov ľudských práv a oznamovateľov, zabezpečenia účinných prostriedkov nápravy 
v prípade porušovania ľudských práv a boja proti beztrestnosti; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že ratifikácia dohody z Escazú by bola významným krokom správnym 
smerom; naliehavo vyzýva vládu Hondurasu, aby podnikla kroky na tento účel; 

8. domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť nepretržitý boj proti korupcii; víta skutočnosť, 
že transparentnosť sa pri uzatváraní DDP ukázala ako užitočná a mala by sa v 
nadchádzajúcom procese vykonávania zaistiť v plnej miere; zdôrazňuje, že úspech 
FLEGT závisí aj od boja proti podvodom a korupcii v celom dodávateľskom reťazci 



dreva; na tento účel vyzýva EÚ, aby posilnila rozsah pôsobnosti a presadzovanie 
nariadenia EÚ o dreve s cieľom riešiť riziká korupcie v dodávateľskom reťazci dreva v 
EÚ, a to aj prostredníctvom pravidelnejších a systematickejších kontrol a vyšetrovaní v 
prístavoch EÚ; berie na vedomie úsilie Hondurasu o pokrok smerom k väčšej 
transparentnosti a naliehavo žiada vládu Hondurasu, aby poskytla stimuly v rôznych 
článkoch lesného hodnotového reťazca, ktoré umožnia väčšiu transparentnosť a zaistia 
začlenenie najzraniteľnejších subjektov (ako sú mladí ľudia a ženy z domorodých 
a vidieckych spoločenstiev a spoločenstiev ľudí afrického pôvodu); ďalej naliehavo 
žiada vládu Hondurasu, aby sa usilovala zastaviť rozsiahlu korupciu a zaoberala sa 
ďalšími faktormi, ktoré podnecujú nezákonnú ťažbu dreva a degradáciu lesov, najmä 
pokiaľ ide o colné orgány, honduraský úrad lesného hospodárstva a ministerstvá 
zaoberajúce sa lesmi a pozemkovými právami a iné orgány, ktoré budú zohrávať 
kľúčovú úlohu pri vykonávaní a presadzovaní DDP; zdôrazňuje, že je potrebné 
skoncovať s beztrestnosťou v odvetví lesného hospodárstva tým, že sa zabezpečí 
stíhanie porušení právnych predpisov;

9. naliehavo žiada vládu Hondurasu, aby obnovila mandát misie na podporu boja proti 
korupcii a beztrestnosti v Hondurase (MACCIH), ktorá sa skončila v januári 2020;

10. víta skutočnosť, že Honduras je prvou krajinou s uzatvorenou DDP, ktorá mala za 
rokovacím stolom pôvodné obyvateľstvo ako samostatnú záujmovú skupinu, ako aj 
odvážnu účasť skupín pôvodného obyvateľstva s ich osobitnými poznatkami a 
príspevkami; vyzýva na rýchle zahrnutie slobodného, predbežného a informovaného 
súhlasu do vymedzenia zákonnosti a na prijatie príslušných zákonov v Hondurase; 

11. uznáva, že proces rokovania o DDP môže odvetviam umožniť určiť spoločné ciele a 
priority zamerané na udržateľné obhospodarovanie lesov a tiež ponúknuť spoločnostiam 
významnú príležitosť na participatívne obhospodarovanie ich lesov na miestnej, 
komunitnej a regionálnej úrovni, či dokonca až na národnej alebo federálnej úrovni; 

12. uvedomuje si, že kľúčové práva na držbu pôdy a práva pôvodných komunít v 
Hondurase si vyžadujú objasnenie a že sú potrebné konkrétne záruky týkajúce sa držby 
pôdy pre miestne a domorodé komunity; pripomína, že prístup k pôde jej využívanie a 
kontrola je v Hondurase významným zdrojom sociálnych konfliktov, násilia a 
porušovania ľudských práv; pripomína najmä, že podľa Úradu vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva je približne 80 % pôdy v súkromnom vlastníctve v Hondurase buď bez 
listu vlastníctva, alebo s nejasným listom vlastníctva, pričom vyriešenie sporov o 
vlastníctvo môže trvať roky z dôvodu slabého súdneho systému; naliehavo vyzýva 
vládu Hondurasu, aby vyčlenila viac zdrojov a posilnila koordináciu zapojených 
verejných inštitúcií;

13. zdôrazňuje význam využívania pôdy v rámci správy lesov a potrebu strategickej vízie v 
správe lesov spojenej s otázkami zmeny klímy; vyzýva vládu Hondurasu, aby 
zabezpečila úzku koordináciu medzi rôznymi existujúcimi iniciatívami v odvetví 
lesného hospodárstva, ako sú znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov v 
rozvojových krajinách (REDD+), DDP v oblasti FLEGT a vnútroštátne stanovené 
príspevky; 

14. vyzýva vládu Hondurasu, aby zvýšila opatrnosť a posilnila pásma ochrany pred lesnými 
požiarmi na pozemkoch v súkromnom vlastníctve; vyzýva, aby sa zaviedlo riadenie 
dodávateľského reťazca v chove hospodárskych zvierat a odvetviach kávy a palmového 



oleja, pretože je to nevyhnutné na riešenie základných príčin odlesňovania; 

15. domnieva sa, že úspešné rokovania o tejto DDP tiež preukazujú význam delegácií Únie 
v tretích krajinách;

16. vyzýva, aby sa vo všetkých činnostiach a projektoch spojených s vykonávaním DDP 
v oblasti FLEGT uplatňovala rodová analýza; vyzýva na kvantitatívnu a kvalitatívnu 
rodovo rozčlenenú analýzu držby pôdy, vlastníctva majetku a finančného začlenenia 
v odvetviach, na ktoré má vplyv obchod; vyzýva Komisiu, aby podporovali toto úsilie 
technickými a ľudskými zdrojmi;

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenou zákonov o umelom prerušení tehotenstva v 
Hondurase a v niektorých členských štátoch EÚ;

18. zdôrazňuje význam pracovných miest v odvetví lesného hospodárstva a zamestnanosti 
na vidieku pre hospodárstvo Hondurasu, ktoré by sa mali zohľadniť pri vykonávaní 
DDP; považuje dohodu o dobrovoľnom partnerstve za nástroj na podporu dôstojnej 
práce; vyzýva Komisiu a honduraské orgány, aby vykonali rozsiahle posúdenie vplyvu 
DDP na pracovníkov a malých výrobcov v tomto odvetví, ktorí by mohli byť 
ovplyvnení zvýšenou kontrolou ťažby dreva; vyzýva Komisiu, aby presadzovala a 
podporovala programy pre dotknutých pracovníkov a výrobcov s cieľom umožniť im 
zachovať si konkurencieschopnosť v tomto odvetví; 

19. žiada Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne informovala o vykonávaní dohody 
aj o práci spoločného vykonávacieho výboru, a vyzýva Komisiu, aby aktívne 
spolupracovala s Európskym parlamentom, najmä tým, že ho požiada o vyslanie 
delegácie, ktorá sa zúčastní na práci spoločného vykonávacieho výboru; 

20. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali, vykonávali a presadzovali 
nariadenie EÚ o dreve; vyzýva Komisiu, aby zvážila vylepšenie nariadenia o udeľovaní 
licencií FLEGT, pokiaľ ide o udeľovanie licencií, v rámci budúceho preskúmania, ktoré 
by jej umožnilo rýchlo reagovať na prípady závažného porušenia záväzkov 
vyplývajúcich z DDP; 

21. zdôrazňuje, že krajinám na celom svete, ktoré majú alebo chcú mať regulované dovozné 
trhy s legálne vyťaženým drevom, by prospela spolupráca a podľa možnosti vzájomná 
podpora pravidiel a systémov, ako je systém FLEGT a dohody o dobrovoľnom 
partnerstve EÚ; zdôrazňuje, že medzinárodné normy by boli účinnejšie a podporovali 
by dlhodobú právnu istotu pre podniky a spotrebiteľov;

22. zdôrazňuje, že DDP predstavujú pre EÚ aj jej partnerské krajiny dôležitý právny rámec, 
ktorý je možný vďaka dobrej spolupráci a angažovanosti týchto krajín; podporuje 
Komisiu pri hľadaní ďalších potenciálnych partnerov pre budúce DDP v oblasti 
FLEGT; 

23. vyjadruje presvedčenie, že EÚ má veľmi dôležitú a zodpovednú úlohu a povinnosť pri 
zlepšovaní ponuky dreva a dopytu po ňom s cieľom odmietnuť drevo získané 
nezákonným spôsobom a pomáhať vyvážajúcim krajinám v ich úsilí bojovať proti 
nezákonnej ťažbe dreva a korupcii, ktoré vedú k ničeniu ich lesov, zmene klímy a 
porušovaniu ľudských práv; zdôrazňuje, že túto prácu treba doplniť o budúce nariadenie 
EÚ o náležitej starostlivosti pre komodity, ktoré sú pre lesy rizikové; zdôrazňuje 



význam Hondurasu ako svetového výrobcu kávy;

24. zdôrazňuje, že DDP sú súčasťou úsilia EÚ o dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej 
dohode a Agende OSN 2030, najmä cieľov udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby do nového strategického rámca Európskej zelenej dohody plne 
začlenili program FLEGT tým, že podporia jeho presadzovanie na celosvetovej a 
regionálnej úrovni a ďalej posilnia medzinárodnú spoluprácu medzi producentskými a 
dovážajúcimi krajinami; 

25. vyzýva EÚ, aby zabezpečila súdržnosť politík v záujme udržateľného rozvoja medzi 
DDP a všetkými svojimi politikami vrátane politík v oblasti obchodu, rozvoja, 
poľnohospodárstva a životného prostredia, a zároveň aby zabezpečila doplnkovosť DDP 
so záväzkami EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy; 

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Honduraskej republiky.


