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Európai Számvevőszék: a Hondurasnak nyújtott uniós támogatás az ország 
szükségleteihez igazodik, de továbbra is súlyos problémát jelent a szegénység 
és az erőszak 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a Hondurasnak nyújtott uniós támogatás több 
kedvező változáshoz is hozzájárult, az ország általános helyzete azonban továbbra is aggasztó. Növekedett a 
szegénység, az erdőterületek aránya csökkent, továbbra is széles körben elterjedt az erőszak, és nagyon magas 
az emberölési ráta. 

A számvevők megvizsgálták a Honduras számára nyújtott fejlesztési támogatás Európai Bizottság általi 
irányítását, és azt, hogy milyen mértékben valósultak meg a támogatás céljai. Az uniós támogatás teljes összege a 
2007–2013-as időszakban nyújtott 223 millió euróról a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan 235 millió euróra nőtt. 
A vizsgált kiemelt ágazatok a következők voltak: a szegénység csökkentése, az erdészet, valamint a biztonság és a jog 
érvényesülése. 

A számvevők szerint az uniós intézkedések relevánsnak bizonyultak és általánosságban meghozták a várt 
eredményeket, de hatásuknak gátat szabtak az országban uralkodó nehéz körülmények és az irányítás 
hiányosságai. A Bizottság által alkalmazott módszer nem volt kellően célirányos, míg a pénzügyi támogatás 
számos terület között oszlott meg, amivel megnövekedett annak a kockázata, hogy a támogatás nem tudja 
kellőképpen kifejteni hatását. A Számvevőszék a támogatások bizottsági irányításában is talált hiányosságokat. 

„Hondurasnak jelentős fejlesztési kihívásokkal néz szembe” – jelentette ki Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. „Az uniós megközelítés javítása érdekében a Bizottságnak következetesebbé és 
célirányosabbá kell tennie fellépését.” 

Bár Honduras jó struktúrát alakított ki az adományozók közötti koordinációhoz, a tényleges együttműködés 
viszonylag korlátozott maradt, ami esetenként átfedéseket eredményezett a támogatások terén. A Bizottság a 
2018-tól kezdődő időszakra vonatkozóan az uniós tagállamokkal közös programozás megvalósításán dolgozik. 

A Bizottság stratégiákat dolgozott ki a hondurasi kormánnyal több területen is folytatandó konstruktív 
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szakpolitikai párbeszéd szervezéséhez. Ez a Számvevőszék szerint követendő gyakorlat, bár a célok 
megvalósulásának mértékéről nem készült írásbeli értékelés. 

A költségvetés-támogatás Hondurasban jelentős kockázatokat hordozott a szilárd makrogazdasági keretek 
hiánya, valamint a közpénzgazdálkodás gyenge volta miatt. Bár a Bizottság részben enyhíteni tudta e 
kockázatokat, a költségvetés-támogatásra való jogosultságot nem vizsgálta kellően strukturált módon annak 
megállapítása érdekében, hogy az ország által elért haladás összhangban áll-e egyértelműen meghatározott 
referenciaszintekkel és célértékekkel. 

Továbbá a Bizottság nem járt el minden esetben következetesen, amikor Honduras nem tartotta tiszteletben a 
költségvetés-támogatás jogosultsági feltételeit. Ezzel egymásnak ellentmondó üzeneteket küldött, ami károsan 
hathat a segélyhatékonyságra. 

A számvevők több ajánlást is megfogalmaznak a Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy erősítse meg az uniós 
megközelítést, a költségvetés-támogatási műveletek irányítását, az uniós intézkedések eredményességének 
mérését, valamint a kiemelt ágazatokban folytatott szakpolitikai párbeszédet. 

A szerkesztők figyelmébe 

Honduras közép-amerikai ország, 8 millió főnél valamivel nagyobb népességgel. A szegénység a lakosság közel 
70%-át érinti, 40%-a pedig mélyszegénységben él. Az alacsony növekedés és a szegénység nem megfelelő 
mértékű csökkenésének egyik oka a makrogazdasági instabilitás. Emellett ismeretes, hogy Hondurasban nagyon 
elterjedt az erőszak, és az egy főre jutó gyilkosságok száma a legmagasabbak között van a világon. A 
büntetlenséggel és a korrupcióval karöltve ez alapvető akadályát jelenti Hondurasban a fejlődésnek. 

Az elmúlt években, elsősorban a társulási megállapodás 2012-es aláírása révén az EU és tagállamai szorosabbra 
fűzték együttműködésüket Hondurasszal. Az EU a fejlesztési együttműködési forrásokat projektek támogatása és 
költségvetés-támogatás formájában biztosította Honduras számára. 

„A hondurasi kiemelt ágazatok számára nyújtott uniós támogatás eredményessége” című, 30/2016. sz. számvevőszéki 
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető. 

 


