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Помощта от ЕС за Хондурас отговаря на нуждите, но нивото на бедност 
и насилие остават високи, считат одиторите 

Според нов доклад на Европейската сметна палата предоставената от ЕС помощ за Хондурас е 
допринесла за редица положителни промени, но общата ситуация в страната остава тревожна. Нивото 
на бедност се е увеличило, площта на покритите с гори райони е намаляла, а насилието продължава да 
бъде широко разпространено, с много висок процент на убийства. 

Одиторите извършиха оценка на начина, по който Европейската комисия управлява помощта за развитие 
за Хондурас, както и степента, в която целите са били постигнати. Общият размер на помощта от ЕС се е 
увеличил от 223 млн. евро за периода 2007—2013 г. до 235 млн. евро за периода 2014—2020 г. 
Проверените приоритетни сектори са свързани с намаляването на бедността, горското стопанство, 
сигурността и правосъдието. 

Одиторите посочват, че действията на ЕС са били уместни и като цяло са постигнали очакваните крайни 
резултати, но трудната обстановка в страната и множеството слабости в управлението са намалили 
тяхното въздействие. Подходът на Комисията не е бил достатъчно фокусиран, а финансовата помощ е 
обхванала много области, което е увеличило риска от ограничаване на въздействието ѝ. Одиторите 
констатираха и наличието на слабости при мониторинга от страна на Комисията. 

„Хондурас е изправен пред значителни предизвикателства в своето развитие“, декларира Bettina 
Jakobsen — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „За да се 
укрепи подходът на ЕС, Комисията трябва да подобри последователността и фокуса на своите 
действия.“ 

Въпреки наличието на добра структура за координиране на донорите в Хондурас, на практика 
сътрудничеството е било сравнително ограничено, като в някои случаи това е довело до припокриване на 
помощта. Комисията полага усилия за въвеждане на съвместно програмиране с държавите членки на ЕС 
от 2018 г. нататък. 
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Комисията също така е разработила стратегии за провеждане на градивен диалог относно политиките 
с правителството на Хондурас в различни области. Одиторите считат, че това представлява добра 
практика, въпреки че липсва писмена оценка на степента, до която са постигнати целите. 

Предоставянето на бюджетна подкрепа в Хондурас е съпътствано от значителни рискове поради 
нестабилната макроикономическа рамка и слабото управление на публичните финанси. Въпреки че 
Комисията е успяла отчасти да смекчи тези рискове, тя не е оценила по достатъчно структуриран начин 
допустимостта на бюджетната подкрепа, така че да докаже, че постигнатият напредък на страната е 
в съответствие с ясно определени референтни критерии и целеви нива.  

Освен това Комисията невинаги е реагирала по последователен начин в случаите, когато Хондурас не е 
спазвал условията за допустимост във връзка с бюджетната подкрепа. По този начин се отправят 
противоречиви послания, които могат да намалят ефективността на помощта. 

Сметната палата формулира препоръки към Комисията с цел укрепване на подхода на ЕС, управлението 
на операциите за бюджетна подкрепа, оценката на изпълнението на действията на ЕС и диалога относно 
политиките в приоритетни сектори. 

Бележки към редакторите 

Хондурас е страна в Централна Америка с население от малко над 8 млн. души. Около 70 % от 
населението са засегнати от бедност, а почти 40 % живеят в състояние на крайна бедност. 
Макроикономическата нестабилност е посочена като една от причините за нисък растеж и недостатъчно 
намаляване на нивото на бедност. Хондурас е също така и страна, силно засегната от насилие, като нивото 
на убийства е едно от най-високите в света. Заедно с безнаказаността и корупцията това е една от 
основните пречки пред развитието на Хондурас. 

През последните години ЕС и неговите държави членки са засилили сътрудничеството си с Хондурас, по-
специално чрез подписването през 2012 г. на споразумение за асоцииране. Финансирането от ЕС на 
сътрудничество за развитие на Хондурас се извършва както чрез проекти, така и чрез бюджетна подкрепа.  

Специален доклад № 30/2016 „Ефективност на подкрепата от ЕС на приоритетни сектори в Хондурас“ е публикуван 
на 23 официални езика на ЕС. 

 


