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Tarkastajat: EU:n tuki Hondurasille vastaa tarpeita, mutta köyhyyttä ja
väkivaltaa esiintyy edelleen paljon
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n tuki Hondurasille on
edistänyt monia myönteisiä kehityssuuntia, mutta maan kokonaistilanne on yhä huolestuttava. Köyhyys on
lisääntynyt, metsäalueet ovat pienentyneet, väkivaltaa ilmenee edelleen laajalti ja henkirikoksia tehdään
erittäin paljon.
Tarkastajat arvioivat, miten Euroopan komissio on hallinnoinut kehitysapua Hondurasille ja missä määrin avulle
asetetut tavoitteet on saavutettu. EU:n tuen kokonaismäärää lisättiin 223 miljoonasta eurosta (kausi 2007–2013)
235 miljoonaan euroon (kausi 2014–2020). Tutkittuja painopistealoja olivat köyhyyden vähentäminen,
metsätalous sekä turvallisuus ja oikeus.
Tarkastajat katsovat, että EU:n toimet olivat relevantteja ja että niiltä odotetut tuotokset yleensä toteutuivat,
mutta maan vaikeat olosuhteet ja monet hallinnointipuutteet laimensivat toimien vaikutusta. Komission
toimintatapa ei ollut riittävän keskitetty, vaan rahoitustuki hajautui monille alueille, mikä lisäsi tuen
vaikutukseen kohdistuvaa riskiä. Lisäksi tarkastajat havaitsivat, että komission toteuttamassa seurannassa oli
heikkouksia.
”Hondurasilla on edessään merkittäviä kehityshaasteita”, totesi kertomuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. ”Komission olisi parannettava avun johdonmukaisuutta ja
kohdentamista, jotta EU:n toimintatapaa saadaan lujitettua.”
Vaikka Hondurasissa on hyvä avunantajien koordinointirakenne, yhteistyö jäi tosiasiassa suhteellisen vähäiseksi,
mikä johti joissakin tapauksissa päällekkäisiin tukiin. Komissio pyrkii siihen, että ohjelmasuunnittelu voitaisiin
vuodesta 2018 eteenpäin toteuttaa yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa.
Komissio on laatinut strategioita käydäkseen Hondurasin hallituksen kanssa rakentavaa politiikkavuoropuhelua
eri aloilla. Tarkastajat katsovat, että tämä on hyvä käytäntö, joskaan tavoitteiden saavuttamisastetta ei ole
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arvioitu kirjallisesti.
Budjettituen myöntämiseen Hondurasille liittyi epävakaan makrotaloudellisen toimintakehyksen ja heikon
julkisen varainhoidon vuoksi huomattavia riskejä. Komissio onnistui jossakin määrin lieventämään näitä riskejä.
Se ei kuitenkaan arvioinut budjettitukikelpoisuutta riittävän eritellysti niin, että olisi käynyt ilmi, vastaako maan
edistyminen selkeästi määriteltyjä vertailu- ja tavoitearvoja.
Komissio ei myöskään aina reagoinut johdonmukaisesti, kun Honduras ei täyttänyt budjettituen
kelpoisuusehtoja. Tämä johti ristiriitaisiin signaaleihin, jotka saattoivat vähentää tuen vaikuttavuutta.
Tarkastajat antavat komissiolle joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n toimintatapaa,
budjettitukitoimenpiteiden hallinnointia, EU:n toimien tuloksellisuuden mittausta ja politiikkavuoropuhelua
painopistealoilla.
Toimittajille tiedoksi
Keski-Amerikassa sijaitsevan Hondurasin asukasluku on hieman yli kahdeksan miljoonaa. Lähes 70 prosenttia
väestöstä kärsii köyhyydestä ja melkein 40 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Makrotaloudellinen
epävakaus on yksilöity yhdeksi syyksi siihen, miksi kasvu on ollut vähäistä eikä köyhyyttä ole kyetty vähentämään
riittävästi. Honduras tunnetaan myös erittäin väkivaltaisena maana, jossa henkirikosten määrä asukasta kohden
on maailman korkeimpia. Tämä on rankaisemattomuuden ja korruption lisäksi perustavanlaatuinen este maan
kehittymiselle.
EU ja sen jäsenvaltiot ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään Hondurasin kanssa muun muassa tekemällä
assosiaatiosopimuksen vuonna 2012. EU on kanavoinut Hondurasille kehitysyhteistyörahoitusta niin hankkeiden
kuin budjettituen kautta.
Erityiskertomus nro 30/2016: ”Hondurasille painopistealoilla myönnetyn EU:n avun vaikuttavuus” on saatavilla 23:lla EU:n
kielellä.

2

