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ES atbalsts Hondurasai risina vajadzības, taču nabadzības un vardarbības 
līmenis joprojām ir augsts – uzskata revidenti 

Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka, pateicoties ES atbalstam, Hondurasā ir panākti vairāki 
pozitīvi attīstības pavērsieni, bet kopējā situācija valstī joprojām rada satraukumu. Nabadzība ir 
palielinājusies, meža platība ir samazinājusies, un vardarbība joprojām ir plaši izplatīta, arī slepkavību skaits ir 
ļoti liels. 

Revidenti vērtēja to, kā Eiropas Komisija pārvaldīja attīstības atbalstu Hondurasai un kādā apmērā ir sasniegti tā 
mērķi. Kopējais ES atbalsts palielinājās no 223 miljoniem EUR 2007.–2013. gada periodam līdz 
235 miljoniem EUR 2014.–2020. gada periodam. Pārbaudītās prioritārās nozares bija nabadzības mazināšana, 
mežsaimniecība un drošība un tieslietas. 

Revidenti uzskata, ka ES rīcība bija atbilstoša un kopumā sasniedza plānotos tiešos rezultātus, tomēr sarežģītie 
apstākļi šajā valstī un vairākas pārvaldības nepilnības tās ietekmi mazināja. Komisijas pieeja nebija pietiekami 
koncentrēta, jo finanšu palīdzība bija izkliedēta vairākās jomās, kas tādējādi palielināja ietekmes mazināšanas 
risku. Revidenti konstatēja nepilnības arī Komisijas veiktajā uzraudzībā. 

“Hondurasa sastopas ar ievērojamām attīstības grūtībām,” teica par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas 
palātas locekle Bettina Jakobsen. “Lai stiprinātu ES pieeju, Komisijai jārīkojas konsekventāk un mērķtiecīgāk.” 

Kaut arī Hondurasā ir izveidota laba līdzekļu devēju koordinācija, faktiskā sadarbība bija relatīvi ierobežota, un 
dažos gadījumos tas izraisīja atbalsta pārklāšanos. Komisija strādā pie kopīgas plānošanas ar ES dalībvalstīm no 
2018. gada un turpmāk. 

Komisija ir izstrādājusi stratēģijas, lai dažādās jomās strukturētu konstruktīvu politisko dialogu ar Hondurasas 
valdību. Revidenti uzskata, ka tā ir laba prakse, kaut arī nav rakstisku novērtējumu par to, kādā mērā ir izdevies 
sasniegt izvirzītos mērķus. 

Budžeta atbalsts Hondurasā ietvēra nozīmīgus riskus saistībā ar nestabilo makroekonomikas sistēmu un vājo 



 

 

2 

publisko finanšu pārvaldību. Kaut arī Komisijai izdevās daļēji mazināt šos riskus, tā neveica pietiekami strukturētu 
budžeta atbalsta attiecināmības novērtējumu, lai parādītu, ka pozitīvās pārmaiņas valstī atbilst skaidri 
formulētiem kritērijiem un mērķiem. 

Turklāt Komisijas reakcija ne vienmēr bija konsekventa gadījumos, kad Hondurasa nebija ievērojusi budžeta 
atbalsta attiecināmības nosacījumus. Tas deva pretrunīgus vēstījumus, kas varēja mazināt atbalsta efektivitāti. 

Revidenti sniedz vairākus ieteikumus Komisijai par to, kā stiprināt ES pieeju, tās budžeta atbalsta darbību 
pārvaldību, ES darbības rezultātu novērtēšanu un politisko dialogu prioritārajās nozarēs. 

Piezīmes izdevējiem 

Hondurasa ir Centrālamerikas valsts, kurā ir nedaudz vairāk par astoņiem miljoniem iedzīvotāju. Gandrīz 70 % no 
tiem dzīvo nabadzībā, un gandrīz 40 % – galējā nabadzībā. Makroekonomiskā nestabilitāte ir apzināta kā viens no 
lēnās izaugsmes un nabadzības nepietiekamas mazināšanas iemesliem. Hondurasa ir zināma arī kā ļoti 
vardarbīga valsts, kurā slepkavību skaits ir viens no lielākajiem pasaulē. Līdz ar nesodāmību un korupciju tas ir 
būtisks šķērslis Hondurasas attīstībai. 

Pēdējos gados ES un tās dalībvalstis ir pastiprinājušas sadarbību ar Hondurasu, it īpaši pēc 2012. gada asociācijas 
nolīguma parakstīšanas. ES ir sniegusi attīstības sadarbības finansējumu gan projektu, gan budžeta atbalsta 
veidā. 

Īpašais ziņojums Nr. 30/2016 “ES atbalsta efektivitāte prioritārajām nozarēm Hondurasā” ir pieejams 23 ES valodās. 
 


