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Potrivit Curții de Conturi Europene, sprijinul acordat de UE în Honduras 
a abordat nevoile existente, însă nivelul sărăciei și al violenței din această țară 
rămâne ridicat 

Într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană se arată că sprijinul acordat de UE în Honduras 
a contribuit la evoluții pozitive, însă situația globală din această țară rămâne îngrijorătoare. Nivelul de sărăcie 
a crescut, suprafața de teren forestier a scăzut și există în continuare o violență generalizată și o rată 
a omuciderilor foarte ridicată. 

Curtea a evaluat modul în care Comisia Europeană a gestionat sprijinul pentru dezvoltare acordat în Honduras, 
precum și măsura în care obiectivele acesteia legate de sprijinul respectiv au fost atinse. Cuantumul total al 
sprijinului UE a fost majorat de la 223 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013 la 235 de milioane de 
euro pentru perioada 2014-2020. Sectoarele prioritare examinate au fost reducerea sărăciei, sectorul forestier și 
securitatea și justiția. 

Potrivit Curții, acțiunile UE au fost relevante și au obținut, în general, realizările scontate, însă circumstanțele 
dificile din Honduras și unele deficiențe în materie de gestiune le-au subminat impactul. Abordarea Comisiei nu 
a fost suficient de bine direcționată, în timp ce asistența financiară a fost dispersată între prea multe domenii, 
crescând astfel riscul ca impactul acesteia să nu fie resimțit. De asemenea, Curtea a identificat unele deficiențe 
în ceea ce privește monitorizarea asigurată de către Comisie. 

„Honduras se confruntă cu provocări importante în materie de dezvoltare”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, 
membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport. „Pentru a consolida abordarea UE, Comisia 
trebuie să asigure o mai mare coerență și acțiuni mai bine direcționate”, a mai adăugat doamna Jakobsen. 

Deși există o bună structură de coordonare a donatorilor în Honduras, colaborarea efectivă a fost relativ limitată, 
ceea ce a dus, în unele cazuri, la suprapuneri ale sprijinului. Comisia depune eforturi în direcția unei programări 
comune cu statele membre ale UE începând cu 2018. 

Comisia a elaborat o serie de strategii pentru a structura un dialog constructiv în materie de politici cu guvernul 
hondurian în diverse domenii. În opinia Curții, acesta este un exemplu de bună practică, deși nu există evaluări 
scrise ale gradului în care obiectivele stabilite în strategii au fost atinse. 
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Furnizarea de sprijin bugetar în Honduras implica riscuri considerabile cauzate de cadrul macroeconomic instabil 
și de gestiunea deficitară a finanțelor publice. Deși Comisia a reușit să atenueze parțial aceste riscuri, ea nu 
a evaluat eligibilitatea pentru sprijin bugetar într-un mod suficient de structurat pentru a demonstra că 
progresele realizate de această țară erau în concordanță cu valori de referință și ținte clar definite. 

Mai mult, Comisia nu a reacționat întotdeauna cu consecvență atunci când Honduras nu a respectat condițiile de 
eligibilitate pentru sprijin bugetar. Acest lucru a trimis mesaje contradictorii care aveau potențialul de a submina 
eficacitatea sprijinului. 

Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei, în vederea consolidării abordării UE, a gestiunii 
operațiunilor de sprijin bugetar, a modului de măsurare a performanței acțiunilor UE, precum și a dialogului în 
materie de politici în sectoarele prioritare. 

Notă către editori 

Honduras este o țară situată în America Centrală și are o populație puțin mai mare de 8 milioane de locuitori. 
Aproape 70 % din populație este afectată de sărăcie, iar în jur de 40 % se află într-o situație de sărăcie extremă. 
Instabilitatea de la nivel macroeconomic a fost identificată drept una dintre cauzele creșterii economice scăzute 
și ale gradului insuficient de reducere a sărăciei. Honduras este cunoscută, de asemenea, ca o țară cu un nivel 
foarte ridicat de violență, a cărei rată a omuciderilor pe cap de locuitor se numără printre cele mai mari din 
lume. Alături de impunitate și corupție, acest aspect constituie o piedică fundamentală în calea dezvoltării 
Republicii Honduras. 

În ultimii ani, UE și statele sale membre și-au consolidat cooperarea cu Honduras, în special prin semnarea unui 
acord de asociere în 2012. UE și-a canalizat fondurile destinate cooperării pentru dezvoltare în Honduras atât 
prin sprijin pentru proiecte, cât și prin sprijin bugetar. 

Raportul special nr. 30/2016, intitulat „Eficacitatea sprijinului acordat de UE în sectoare prioritare în Honduras”, este 
disponibil în 23 de limbi ale UE. 

 


