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EU:s stöd till Honduras tillgodoser behov, men fattigdomen är fortfarande stor
och våldet utbrett, säger revisorerna
EU:s stöd till Honduras har bidragit till ett antal positiva utvecklingstendenser, men den övergripande
situationen i landet är fortsatt bekymmersam, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.
Fattigdomen har ökat, skogsarealen har minskat och våldet är fortfarande utbrett och mordfrekvensen
mycket hög.
Revisorerna granskade Europeiska kommissionens förvaltning av utvecklingsbiståndet till Honduras och i vilken
utsträckning målen för det hade uppnåtts. Sammantaget ökade EU:s bistånd från 223 miljoner euro för perioden
2007–2013 till 235 miljoner euro för perioden 2014–2020. De prioriterade sektorer som vi granskade var
fattigdomsminskning, skogsbruk samt säkerhet och rättvisa.
EU:s åtgärder var relevanta och levererade i allmänhet den förväntade outputen, säger revisorerna, men svåra
förhållanden i landet och ett antal förvaltningsbrister hindrade effekterna av dem. Kommissionens
tillvägagångssätt var inte tillräckligt fokuserat eftersom det ekonomiska biståndet spreds över många områden,
vilket ökar risken för att effekterna av det sätts på spel. Revisorerna fann också brister i kommissionens
övervakning.
”Honduras måste hantera stora utvecklingsutmaningar”, sade Bettina Jakobsen, den ledamot av
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Om EU:s tillvägagångssätt ska bli bättre måste kommissionen
göra det både mer enhetligt och mer fokuserat”.
Även om det finns en bra struktur för givarsamordning i Honduras var det faktiska samarbetet relativt begränsat,
vilket i några fall ledde till överlappande stöd. Kommissionen arbetar för att få till stånd en gemensam
programplanering med EU-medlemsstater från 2018.
Kommissionen har utarbetat strategier för att strukturera en konstruktiv politisk dialog med Honduras regering
på olika områden. Det är god praxis, säger revisorerna, men det finns inga skriftliga bedömningar av i vilken
utsträckning målen har uppnåtts.

Avsikten med detta pressmeddelande är att förmedla huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu
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Budgetstöd i Honduras innebar stora risker på grund av den instabila makroekonomiska ramen och den svaga
förvaltningen av de offentliga finanserna. Även om kommissionen delvis lyckades minska dessa risker bedömde
den inte berättigandet till budgetstöd på ett tillräckligt strukturerat sätt för att visa att landets framsteg
överensstämde med tydligt definierade riktmärken och mål.
Vidare reagerade kommissionen inte alltid konsekvent när Honduras inte uppfyllde villkoren för budgetstöd.
Härigenom sändes dubbla budskap som kunde minska biståndets effektivitet.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen som är avsedda att förbättra EU:s
tillvägagångssätt, dess förvaltning av budgetstödtransaktioner, resultatmätningen för EU-åtgärder och den
politiska dialogen inom de prioriterade sektorerna.
Meddelande till redaktörerna
Honduras är ett land i Centralamerika med en befolkning på strax över åtta miljoner. Närmare 70 % av
befolkningen berörs av fattigdom och närmare 40 % lever i extrem fattigdom. Makroekonomisk instabilitet har
identifierats som en av orsakerna till låg tillväxt och otillräcklig fattigdomsminskning. Honduras är också känt
som ett mycket våldsamt land och har bland det högsta antalet mord per capita i världen. Tillsammans med
straffrihet och korruption är detta ett grundläggande hinder för utvecklingen i Honduras.
På senare år har EU och dess medlemsstater fördjupat sitt samarbete med Honduras och 2012 undertecknades
ett associeringsavtal. EU:s finansiering av utvecklingssamarbetet har skett i form av både projekt och
budgetstöd.
Särskild rapport nr 30/2016 Ändamålsenligheten i EU:s bistånd till prioriterade sektorer i Honduras finns på 23 EU-språk.
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