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EU's støtte til Honduras gjorde det muligt at imødekomme behov, men 
fattigdom og vold er stadig meget udbredt, siger revisorerne 

EU's støtte til Honduras har bidraget til positive udviklingstendenser, men den generelle situation i landet er 
fortsat bekymrende, fremgår det af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. Fattigdommen er blevet 
forværret, skovarealet er blevet mindre, vold er stadig meget udbredt, og drabstallet er meget højt. 

Revisorerne evaluerede Europa-Kommissionens forvaltning af udviklingsbistand til Honduras og vurderede, i 
hvilket omfang målene for udviklingsbistanden var blevet nået. Samlet set steg EU's bistand fra 
223 millioner euro i perioden 2007-2013 til 235 millioner euro i perioden 2014-2020. De prioriterede sektorer, 
der blev undersøgt, var fattigdomsbekæmpelse, skovbrug samt sikkerhed og retfærdighed. 

EU's foranstaltninger var relevante og gav generelt de forventede resultater, siger revisorerne, men vanskelige 
forhold i landet og en række svagheder i forvaltningen hæmmede deres effekt. Kommissionens tilgang var ikke 
tilstrækkeligt fokuseret, idet den finansielle støtte var fordelt på mange forskellige områder, hvilket øgede 
risikoen for at bringe virkningen i fare. Revisorerne fandt også mangler i Kommissionens overvågning. 

"Honduras står over for en række vigtige udfordringer på udviklingsområdet," udtaler Bettina Jakobsen, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionen bør styrke EU's 
tilgang ved at gøre den mere konsekvent og fokuseret."  

Der er en god koordineringsstruktur for bidragyderne i Honduras, men det reelle samarbejde var relativt 
begrænset, hvilket i visse tilfælde gjorde, at støtteforanstaltningerne kom til at overlappe hinanden. 
Kommissionen arbejder dog hen imod en fælles programlægning med EU-medlemsstaterne fra 2018. 

Kommissionen har udviklet strategier med henblik på at strukturere en konstruktiv politisk dialog med Honduras' 
regering på forskellige områder. Dette er god praksis, siger revisorerne, selv om det ikke vurderes skriftligt, 
hvorvidt målene er blevet nået.  

Der var betydelige risici forbundet med at yde budgetstøtte i Honduras, fordi den makroøkonomiske ramme var 
ustabil, og forvaltningen af de offentlige finanser var svag. Kommissionen formåede delvist at afhjælpe disse 
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risici, men den vurderer ikke berettigelsen til budgetstøtte på en tilstrækkelig struktureret måde til at kunne 
påvise, at landets fremskridt var i overensstemmelse med klart definerede benchmarks og mål.  

Kommissionen reagerede endvidere ikke altid konsekvent, når Honduras ikke overholdt betingelserne for 
budgetstøtteberettigelse. Dette sendte modstridende signaler, hvilket kan indvirke negativt på bistandens 
effektivitet. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen med henblik på at styrke EU's tilgang, 
forvaltningen af budgetstøtteforanstaltningerne, resultatmålingen af EU's foranstaltninger og den politiske 
dialog inden for de prioriterede sektorer 

Bemærkninger til redaktører 

Honduras er et mellemamerikansk land med et befolkningstal på lidt over 8 millioner. Næsten 70 % af 
befolkningen er berørt af fattigdom og næsten 40 % lever i ekstrem fattigdom. Den makroøkonomiske ustabilitet 
er blevet identificeret som en af årsagerne til lav vækst og utilstrækkelig fattigdomsbekæmpelse. Honduras er 
også kendt som et meget voldeligt land med en mordrate pr. indbygger, der ligger blandt de højeste i hele 
verden. Kombineret med straffrihed og korruption udgør dette en grundlæggende forhindring for Honduras' 
udvikling. 

I de seneste år har EU og medlemsstaterne styrket deres samarbejde med Honduras, især med underskrivelsen 
af en associeringsaftale i 2012. EU har ydet sin udviklingsbistand til Honduras i form af både projekter og 
budgetstøtte.  

Særberetning nr. 30/2016: "Effektiviteten af EU's støtte til prioriterede sektorer i Honduras" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


