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RÉASÚNÚ GEARR

Chuaigh an Coimisiún i mbun caibidlíochta le Hondúras in 2013 agus thug sé an Comhaontú 
Comhpháirtíochta Deonaí (VPA) chun críche i mí an Mheithimh 2018. 

Tá beagnach leath de limistéar talún Hondúras clúdaithe ag foraoisí. Mar sin féin, tá thart ar 
12.5 % dá limistéar foraoise caillte ag an tír ó 2015 i leith mar thoradh ar inmhíolú lotnaidí, 
dóiteáin foraoise, athrú ar úsáid talún agus lománaíocht neamhdhleathach. Chuir foraoisí go 
mór le geilleagar Hondúran roimhe seo, ach tá laghdú tagtha ar a sciar sa gheilleagar, go háirithe 
onnmhairí, toisc go bhfuil margaí idirnáisiúnta ag éirí níos éilithí ó thaobh dlíthiúlachta agus 
rialachais de. Dá bhrí sin, tá ról ag an VPA maidir le cuidiú le hearnáil na foraoiseachta an 
tábhacht a bhí aici tráth a fháil ar ais, agus poist tuaithe a chur ar fáil agus ioncam a ghiniúint 
do Hondúraigh. 

In ainneoin mheasarthacht mhéid an adhmaid a dhéantar a thrádáil idir Hondúras agus AE, tá 
Hondúras tar éis dul go dáiríre i mbun na caibidlíochtaí VPA mar measadh freisin gur uirlis é 
an próiseas chun rialachas foriomlán earnáil na foraoiseachta a fheabhsú agus chun an 
lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac. 
Ghlac ionadaithe ón rialtas, ón tsochaí shibhialta, ón earnáil phríobháideach agus ó phobail 
dhúchasacha páirt ghníomhach sa chaibidlíocht. Is é VPA Hondúras an t-aon cheann ar domhan 
ina raibh a suíomh féin ag pobail dhúchasacha ag an mbord caibidlíochta, rud a ligeann dóibh 
saincheisteanna amhail tionacht agus cearta talún, agus Saorthoiliú Feasach Roimh Ré a chur 
chun cinn. 

Tá an próiseas VPA i Hondúras ag cur deiseanna ar fáil chun comhlíonadh dlíthiúil agus 
forfheidhmiú an dlí a dhéanamh i bhfad níos soiléire, chomh maith le forluí, bearnaí agus 
contrárthachtaí sa chreat dlíthiúil reatha a shainaithint. Is foinse mhór de mhí-úsáid chearta an 
duine iad coinbhleachtaí talún i Hondúras agus, trí raon leathan páirtithe leasmhara a thabhairt 
le chéile, d’fhéadfadh an VPA ról a bheith aige freisin i ndáil leis sin. Ba cheart a aithint go 
bhfuil dúshláin mhóra rialachais ag Hondúras amhail an t-éilliú, an foréigean, an tsaoirse ó 
phionós agus institiúidí poiblí laga. Má chuirtear chun feidhme go maith é, d’fhéadfadh an VPA 
rannchuidiú le cultúr cuntasachta níos leithne a áirithiú sa tír.  

Fiú amháin más amhlaidh atá an-acmhainneacht ag baint leis an VPA, beidh a rath ag brath ar 
a chur chun feidhme éifeachtach. Beidh tacaíocht pholaitiúil leanúnach ag teastáil i Hondúras i 
bhfianaise a chasta atá sé córas dearbhaithe na dlíthiúlachta adhmaid a bhunú agus an ghá atá 
le modhanna tábhachtacha daonna agus airgeadais a chur ar fáil chun a áirithiú go gcuirfear 
chun feidhme é.  Ba cheart leanúint de chúnamh AE a chur ar fáil chun tacú le cur chun feidhme 
an VPA mar chuid den chéad chlárthréimhse eile de chláir dhéthaobhacha an Aontais i 
Hondúras don tréimhse 2021-2027. 

******

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle 
maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas 
Eorpach agus Poblacht Hondúras i ndáil le forfheidhmiú an dlí i dtaca le foraoisí, rialachas 
agus trádáil táirgí adhmaid chuig an Aontas Eorpach.
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