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L-għajnuna mogħtija mill-UE lill-Honduras qed tippermetti li jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet, iżda l-livelli tal-faqar u tal-vjolenza jibqgħu għoljin, jgħidu l-Awdituri 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-għajnuna mogħtija mill-UE lill-Honduras 
ikkontribwiet għal għadd ta' żviluppi pożittivi, iżda s-sitwazzjoni ġenerali fil-pajjiż tibqa’ preokkupanti. Il-faqar 
żdied, l-erja ta' foresti naqset, u għad hemm vjolenza mxerrda ma' kullimkien b'rata għolja ħafna ta’ omiċidji. 

L-awdituri vvalutaw il-ġestjoni li twettqet mill-Kummissjoni Ewropea tal-appoġġ għall-iżvilupp lill-Honduras, u l-
punt sa fejn kienu ntlaħqu l-objettivi tagħha. B'mod ġenerali l-għajnuna mill-UE żdiedet minn EUR 223 miljun, 
għall-perjodu 2007-2013, għal EUR 235 miljun għall-perjodu 2014-2020. Is-setturi prijoritarji li ġew eżaminati 
kienu t-tnaqqis tal-faqar, il-forestrija, u s-sigurtà u l-ġustizzja. 

Skont l-awdituri, l-azzjoni tal-UE kienet rilevanti u ġeneralment tat l-outputs mistennija, iżda ċ-ċirkustanzi diffiċli 
fil-pajjiż u għadd ta’ dgħufijiet fil-ġestjoni xekklu l-impatt tagħha. L-approċċ tal-Kummissjoni ma kienx iffukat 
biżżejjed, filwaqt li l-assistenza finanzjarja kienet mifruxa fuq ħafna oqsma, u dan żied ir-riskju li l-impatt tagħha 
jiġi pperikolat. Huma sabu wkoll nuqqasijiet fil-monitoraġġ tal-Kummissjoni. 

"Il-Honduras jiffaċċja sfidi sinifikanti fl-iżvilupp," qalet Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. "Biex issaħħaħ l-approċċ tal-UE, jeħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb il-
konsistenza u l-fokus tiegħu." 

Għalkemm fil-Honduras hemm struttura tajba ta’ koordinazzjoni tad-donaturi, il-kollaborazzjoni effettiva kienet 
relattivament limitata, u dan f'xi każijiet wassal għal trikkib fl-appoġġ. Il-Kummissjoni qed taħdem biex mill-2018 
'il quddiem ikun hemm programmazzjoni konġunta mal-Istati Membri tal-UE. 

Il-Kummissjoni żviluppat strateġiji biex tistruttura djalogu ta’ politika kostruttiv mal-Gvern tal-Honduras f'diversi 
oqsma. Skont l-awdituri, din hija prattika tajba, għalkemm ma hemm l-ebda valutazzjoni bil-miktub tal-livell sa 
fejn intlaħqu l-objettivi. 

L-appoġġ baġitarju fil-Honduras kien jinvolvi riskji sostanzjali minħabba fil-qafas makroekonomiku instabbli u l-
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ġestjoni dgħajfa tal-finanzi pubbliċi. Għalkemm il-Kummissjoni rnexxielha timmitiga dawn ir-riskji parzjalment, 
hija ma vvalutatx l-eliġibbiltà għal appoġġ baġitarju b’mod strutturat biżżejjed biex turi li l-progress tal-pajjiż kien 
jikkonforma ma’ punti ta’ riferiment u miri li kienu ddefiniti b’mod ċar.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhux dejjem irreaġiet b’mod konsistenti meta l-Honduras ma kienx jikkonforma 
mal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għal appoġġ baġitarju. Dan ta messaġġi kontradittorji li setgħu jnaqqsu l-
effettività tal-għajnuna. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet biex il-Kummissjoni ssaħħaħ l-approċċ tal-UE, il-ġestjoni 
tagħha tal-operazzjonijiet ta’ appoġġ baġitarju, il-kejl tal-prestazzjoni għall-azzjoni tal-UE u d-djalogu ta’ politika 
fis-setturi prijoritarji. 

Nota lill-Edituri 

Il-Honduras huwa pajjiż li jinsab fl-Amerika Ċentrali b’popolazzjoni li taqbeż it-8 miljun persuna. Kważi 70 % 
minnhom huma milquta mill-faqar, bi kważi 40 % jgħixu f'faqar estrem. L-instabbilità makroekonomika ġiet 
identifikata bħala waħda mill-kawżi tat-tkabbir baxx u l-insuffiċjenza fit-tnaqqis tal-faqar. Il-Honduras huwa 
magħruf ukoll bħala pajjiż vjolenti ħafna, b’rata ta’ omiċidji per capita li hija fost l-ogħla fid-dinja. Flimkien mal-
impunità u l-korruzzjoni, dan huwa ostakolu fundamentali għall-iżvilupp fil-Honduras. 

Fi snin reċenti, l-UE u l-Istati Membri tagħha saħħew il-kooperazzjoni tagħhom mal-Honduras, notevolment bl-
iffirmar ta’ Ftehim ta' Assoċjazzjoni fl-2012. L-UE għaddiet il-finanzjament tagħha tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
fl-għamla kemm ta’ proġetti kif ukoll ta’ appoġġ baġitarju.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 30/2016: "L-effettività tal-appoġġ tal-UE lis-setturi prijoritarji fil-Honduras" huwa disponibbli 
bi 23 lingwa tal-UE. 

 


