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Η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην Ονδούρα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, 
ωστόσο, τα ποσοστά της φτώχειας και της βίας παραμένουν υψηλά, 
δηλώνουν οι ελεγκτές 

Η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην Ονδούρα συνέβαλε σε μια σειρά θετικών εξελίξεων, ωστόσο, η συνολική 
κατάσταση της χώρας εξακολουθεί να είναι ανησυχητική, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η φτώχεια έχει αυξηθεί, οι δασικές εκτάσεις έχουν μειωθεί, ενώ η βία εξακολουθεί 
να είναι εκτεταμένη και το ποσοστό των ανθρωποκτονιών ιδιαίτερα υψηλό. 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν την από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας 
προς την Ονδούρα, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των στόχων της. Η συνολική συνδρομή της ΕΕ αυξήθηκε 
από 223 εκατομμύρια ευρώ, που διατέθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013, σε 235 εκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020. Οι τομείς προτεραιότητας που εξετάστηκαν ήταν η μείωση της φτώχειας, η δασοκομία, 
καθώς και η ασφάλεια και η δικαιοσύνη. 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η δράση της ΕΕ ήταν συναφής προς τις ανάγκες και γενικά απέδωσε τις 
αναμενόμενες εκροές, ωστόσο, οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς και μια σειρά 
διαχειριστικών αδυναμιών, αποτέλεσαν πρόσκομμα στην επίτευξη του αναμενόμενου αντικτύπου. Η 
προσέγγιση της Επιτροπής δεν ήταν επαρκώς στοχευμένη, ενώ η οικονομική βοήθεια κάλυπτε πολλούς τομείς, 
με συνέπεια να υπονομεύεται ακόμη περισσότερο ο αντίκτυπός της. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης 
αδυναμίες στην παρακολούθηση που ασκεί η Επιτροπή. 

«Η Ονδούρα βρίσκεται ενώπιον σημαντικών αναπτυξιακών προκλήσεων», δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Προκειμένου να ενισχυθεί η προσέγγιση 
της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τη συνέπεια και την εστίασή της.» 

Μολονότι στην Ονδούρα η δομή συντονισμού των χορηγών βοήθειας είναι ικανοποιητική, στην πράξη η 
συνεργασία ήταν σχετικά περιορισμένη, με συνέπεια την αλληλοεπικάλυψη της στήριξης σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για κοινό προγραμματισμό με κράτη μέλη της ΕΕ, αρχής 
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γενομένης από το 2018. 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει στρατηγικές για τη διάρθρωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πολιτικής με την 
κυβέρνηση της χώρας σε διάφορους τομείς. Κατά τους ελεγκτές, πρόκειται για ορθή πρακτική, μολονότι δεν 
υπάρχουν έγγραφες αξιολογήσεις του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι διάφοροι στόχοι. 

Η δημοσιονομική στήριξη στην Ονδούρα ήταν συνυφασμένη με σημαντικούς κινδύνους, λόγω του ασταθούς 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της ανεπαρκούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Η Επιτροπή, 
μολονότι κατάφερε να περιορίσει εν μέρει τους κινδύνους αυτούς, δεν αξιολόγησε αρκούντως συστηματικά την 
επιλεξιμότητα της δημοσιονομικής στήριξης, προκειμένου να αποδείξει ότι η πρόοδος που είχε επιτύχει η χώρα 
ανταποκρινόταν σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς και επιμέρους στόχους. 

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν είχε πάντοτε τη σωστή αντίδραση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα δεν 
συμμορφωνόταν με τους όρους επιλεξιμότητας που επιβάλλονταν για τη χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης. 
Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή αντιφατικών συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να 
αποβούν εις βάρος της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της προσέγγισης της ΕΕ, 
της διαχείρισης των πράξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης, της μέτρησης των επιδόσεων της 
δράσης της ΕΕ και του διαλόγου πολιτικής στους τομείς προτεραιότητας. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η Ονδούρα είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής και ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια. Εξ αυτών 
σχεδόν το 70 % πλήττεται από φτώχεια, ενώ σχεδόν το 40 % ζει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Η 
μακροοικονομική αστάθεια θεωρείται ως ένα από τα αίτια της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανεπαρκούς μείωσης της φτώχειας. Η Ονδούρα είναι επίσης γνωστή για την εκτεταμένη βία, με κατά κεφαλήν 
ποσοστό δολοφονιών που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα παγκοσμίως. Η βία αυτή, σε συνδυασμό με την 
ατιμωρησία και τη διαφθορά, αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της χώρας. 

Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα μετά την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης το 2012, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με τη χώρα αυτή. Η ΕΕ διοχετεύει τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής 
συνεργασίας με τη μορφή έργων και δημοσιονομικής στήριξης.  

Η ειδική έκθεση αριθ. 30/2016, με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς 
προτεραιότητας στην Ονδούρα», διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


