
PL 

 

 
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik   Tel.: +352 4398-47063 Tel. kom.: +352 691553063 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 12 stycznia 2017 r. 

 
 

Pomoc unijna dla Hondurasu odpowiada na potrzeby kraju, ale ubóstwo 
i przemoc utrzymują się na wysokim poziomie – twierdzą unijni kontrolerzy 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pomoc unijna dla Hondurasu 
przyczyniła się wprawdzie do szeregu pozytywnych zmian, jednak ogólna sytuacja w kraju jest nadal 
niepokojąca. Wzrósł poziom ubóstwa, zmniejszyła się powierzchnia terenów zalesionych, przemoc jest wciąż 
rozpowszechniona, a wskaźnik zabójstw – bardzo wysoki. 

Kontrolerzy ocenili sposób, w jaki Komisja Europejska zarządzała pomocą rozwojową dla Hondurasu, a także 
zbadali, w jakim stopniu udało się osiągnąć jej cele. Ogólnie pomoc unijna zwiększyła się z 223 mln euro na lata 
2007-2013 do 235 mln euro na lata 2014-2020. Kontrolą objęto następujące obszary priorytetowe: ograniczanie 
ubóstwa, leśnictwo oraz bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości. 

Działania UE były odpowiednie i zasadniczo doprowadziły do uzyskania oczekiwanych produktów, twierdzą 
kontrolerzy, jednak trudne warunki w kraju oraz szereg uchybień w zarządzaniu ograniczały ich oddziaływanie. 
Podejście Komisji było niedostatecznie zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów, zaś pomoc finansowa 
była rozdrobniona na wiele obszarów, co zagrażało jej oddziaływaniu. Kontrolerzy wykryli również 
niedociągnięcia w monitorowaniu sprawowanym przez Komisję. 

– Honduras zmaga się z poważnymi trudnościami w dziedzinie rozwoju – powiedziała Bettina Jakobsen, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za sprawozdanie. – Jeśli działania unijne w tym 
zakresie mają stać się bardziej skuteczne, Komisja musi dopilnować, by były one bardziej spójne i lepiej 
ukierunkowane. 

Mimo że działania darczyńców w Hondurasie są dobrze skoordynowane, ich rzeczywista współpraca była 
stosunkowo ograniczona, co w niektórych przypadkach prowadziło do nakładania się wsparcia. Komisja 
podejmuje wysiłki, by począwszy od 2018 r. planować działania w perspektywie długoterminowej wspólnie 
z państwami członkowskimi UE. 

Komisja opracowała strategie w celu ustrukturyzowania konstruktywnego dialogu politycznego z rządem 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

Hondurasu w różnych obszarach. Zdaniem kontrolerów jest to dobra praktyka, choć brakuje pisemnych ocen, 
w jakim stopniu udało się osiągnąć założone cele. 

Wsparcie budżetowe w Hondurasie wiązało się z istotnymi zagrożeniami ze względu na niestabilną sytuację 
makroekonomiczną i niezadowalające zarządzanie finansami publicznymi. Komisji udało się wprawdzie 
częściowo ograniczyć te zagrożenia, jednak nie przeprowadziła wystarczająco ustrukturyzowanej oceny 
kwalifikowalności wsparcia budżetowego, aby wykazać, że postępy osiągnięte przez Honduras są zgodne z jasno 
wyznaczonymi poziomami odniesienia i wartościami docelowymi.  

Co więcej, Komisja nie zawsze reagowała spójnie na przypadki nieprzestrzegania przez Honduras warunków 
kwalifikowalności wsparcia budżetowego, co skutkowało wysyłaniem sprzecznych sygnałów i mogło ograniczyć 
skuteczność pomocy. 

Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń pod adresem Komisji, których celem jest wzmocnienie unijnego 
podejścia, a także usprawnienie zarządzania operacjami wsparcia budżetowego, pomiaru wyników unijnych 
działań i dialogu politycznego w priorytetowych sektorach. 

Informacje dla redaktorów 

Honduras to kraj w Ameryce Środkowej, który liczy nieco ponad 8 mln mieszkańców. Niemal 70% z nich cierpi 
ubóstwo, a prawie 40% żyje w skrajnym ubóstwie. Za jedną z przyczyn niskiego wzrostu i niewystarczającego 
ograniczenia ubóstwa uznano brak stabilności makroekonomicznej. Honduras uchodzi również za kraj o bardzo 
wysokim poziomie przemocy – wskaźnik zabójstw w przeliczeniu na mieszkańca należy do najwyższych na 
świecie. Stanowi to, wraz z bezkarnością i korupcją, podstawową przeszkodę w rozwoju tego kraju. 

W minionych latach UE i jej państwa członkowskie pogłębiły współpracę z Hondurasem, szczególnie po 
podpisaniu w 2012 r. układu o stowarzyszeniu. UE przekazuje pomoc rozwojową na rzecz tego kraju zarówno za 
pośrednictwem projektów, jak i w formie wsparcia budżetowego.  

Sprawozdanie specjalne nr 30/2016 pt. „Skuteczność unijnego wsparcia na rzecz sektorów priorytetowych w Hondurasie” 
jest dostępne w 23 językach UE. 

 


