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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni daħlet f'negozjati mal-Honduras fl-2013 u kkonkludiet in-negozjati tal-Ftehim 
ta' Sħubija Volontarja (VPA) f'Ġunju 2018. 

Kważi nofs it-territorju tal-Honduras huwa kopert mill-foresti. Madankollu, mill-2015 il-pajjiż 
tilef madwar 12,5 % taż-żona tal-foresti tiegħu b'riżultat ta' infestazzjoni mill-pesti, nirien fil-
foresti, bidla fl-użu tal-art u qtugħ illegali tas-siġar għall-injam. Il-foresti kienu jagħtu kontribut 
importanti lill-ekonomija tal-Honduras, iżda s-sehem tagħhom fl-ekonomija, b'mod partikolari 
l-esportazzjonijiet, naqas minħabba li s-swieq internazzjonali saru aktar eżiġenti fuq il-legalità 
u t-tmexxija. Il-VPA għalhekk għandu rwol x'jaqdi biex jgħin lis-settur forestali jerġa' jikseb l-
importanza li kellu, u jipprovdi impjiegi rurali u jiġġenera dħul għaċ-ċittadini tal-Honduras.

Minkejja li l-volum ta' injam innegozjat bejn il-Honduras u l-UE huwa marġinali, il-Honduras 
involva ruħu serjament fin-negozjati tal-VPA peress li l-proċess ġie wkoll meqjus bħala għodda 
għat-titjib tat-tmexxija ġenerali tas-settur forestali u għall-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar 
għall-injam. 
Ir-rappreżentanti tal-gvern, tas-soċjetà ċivili, tas-settur privat u tal-popli indiġeni pparteċipaw 
b'mod attiv fin-negozjati. Il-VPA tal-Honduras huwa l-uniku wieħed fid-dinja fejn il-popli 
indiġeni kellhom is-siġġu tagħhom madwar il-mejda tan-negozjati, li jippermettilhom 
jippromwovu kwistjonijiet bħad-dominju u d-drittijiet tal-art, u l-kunsens ħieles, minn qabel u 
infurmat. 

Il-proċess tal-VPA fil-Honduras qed jipprovdi opportunitajiet biex il-konformità ġuridika u l-
infurzar tal-liġi jkunu ċċarati aktar, kif ukoll biex jiġu identifikati duplikazzjonijiet, lakuni u 
kontradizzjonijiet fil-qafas ġuridiku attwali. Il-kunflitti dwar l-art huma sors ewlieni ta' abbużi 
tad-drittijiet tal-bniedem fil-Honduras u l-VPA jista' jkollu wkoll rwol f'dan ir-rigward billi 
jlaqqa' flimkien firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati. Għandu jiġi rikonoxxut li l-Honduras 
hu mifni minn sfidi kbar ta' governanza bħall-korruzzjoni, il-vjolenza, l-impunità u 
istituzzjonijiet pubbliċi dgħajfa. B'implimentazzjoni tajba, il-VPA għandu l-potenzjal li 
jikkontribwixxi biex tiġi żgurata kultura usa' ta' responsabbiltà fil-pajjiż.  

Filwaqt li l-VPA joffri potenzjal kbir, is-suċċess tiegħu jiddependi minn implimentazzjoni 
effettiva. Fil-Honduras ser ikun meħtieġ appoġġ politiku sostnut, minħabba l-kumplessità tal-
istabbiliment tas-sistema ta' garanzija tal-legalità tal-injam u l-ħtieġa li jiġu impenjati mezzi 
umani u finanzjarji mdaqqsa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tagħha.  L-assistenza tal-UE 
għandha tkompli tingħata biex tappoġġa l-implimentazzjoni tal-VPA bħala parti mill-perjodu 
ta' programmazzjoni li jmiss tal-programmi bilaterali tal-UE fil-Honduras għall-perjodu 2021-
2027. 

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-
Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur forestali u l-kummerċ 
ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea.
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