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Audiitorite sõnul on Hondurasele antav ELi abi vajadustele suunatud, kuid
vaesuse ja vägivalla tase on endiselt suur
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Hondurasele antav ELi abi aidanud kaasa positiivsetele
arengutele, kuid üldine olukord riigis on endiselt murettekitav. Vaesus on kasvanud, metsaga kaetud ala on
vähenenud ning vägivald on endiselt ulatuslik ja mõrvade arv suur.
Audiitorid hindasid Hondurasele antava arenguabi komisjonipoolset juhtimist ja abi andmise eesmärkide
täitmise ulatust. ELi abi suurendati perioodiks 2007–2013 eraldatud 223 miljonilt eurolt 235 miljoni euroni
perioodiks 2014–2020. Kontrollitud prioriteetsed sektorid olid vaesuse vähendamine, metsandus ning julgeolek
ja õigus.
Audiitorite sõnul olid ELi meetmed asjakohased ja üldiselt saavutasid oma kavandatud väljundid, kuid keerulised
olud riigis ning mitmed haldusalased puudused vähendasid nende mõju. Komisjoni lähenemisviis ei olnud
piisavalt hästi suunatud, sest rahaline abi jagunes mitme valdkonna peale, mis seadis ohtu abi mõju. Leiti ka
puudusi komisjonipoolses järelevalves.
Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Bettina Jakobseni sõnul „peab Honduras lahendama
märkimisväärseid arenguprobleeme. ELi lähenemisviisi tugevdamiseks peab komisjon suurendama nii
järjepidevust kui fookustatust.“
Kuigi rahastajate koordineerimise struktuur on Hondurases hea, oli tegelik koostöö võrdlemisi piiratud, mis
omakorda põhjustas mõnel juhul toetuste kattumist. Komisjon töötab selle nimel, et alates 2018. aastast
kavandada programme koos ELi liikmesriikidega.
Komisjon on töötanud välja strateegiad, mille abil struktureerida Hondurase valitsusega mitmes valdkonnas
peetavat poliitilist dialoogi. Audiitorite sõnul on tegemist hea tavaga, kuigi puuduvad kirjalikud hindamised selle
kohta, millises ulatuses on eesmärgid saavutatud.
Hondurasele eelarvetoetuse eraldamine hõlmas olulisi riske seoses ebastabiilse makromajandusliku raamistiku ja
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riigi rahanduse puuduliku juhtimisega. Kuigi komisjon suutis osaliselt neid riske maandada, ei hinnatud piisavalt
struktureeritult seda, kas riik vastab eelarvetoetuse saamise kriteeriumidele, näitamaks, et riigi saavutatud
edusammud vastavad selgelt määratletud lähteväärtustele ja sihtmärkidele.
Lisaks ei reageerinud komisjon alati järjepidevalt, kui Honduras ei täitnud eelarvetoetuse saamise kriteeriume.
See edastas vastuolulist teavet, mis võis vähendada toetuse mõjusust.
Audiitorid esitavad komisjonile mitmeid soovitusi, mille eesmärk on parandada ELi lähenemisviisi,
eelarvetoetuse toimingute haldamist, ELi meetmete tulemuslikkuse mõõtmist ja poliitilist dialoogi
prioriteetsetes sektorites.
Toimetajatele
Honduras on Kesk-Ameerika riik, mille rahvaarv on veidi üle 8 miljoni. Vaesus mõjutab peaaegu 70 %
elanikkonnast ja ligikaudu 40 % sellest elab äärmises vaesuses. Üks madala majanduskasvu ja vaesuse ebapiisava
vähendamise põhjus on makromajanduslik ebastabiilsus. Vägivalla tase Hondurases on väga kõrge, mõrvade arv
elaniku kohta on üks maailma suuremaid. Koos karistamatuse ja korruptsiooniga on see Hondurase arengu
peamine takistaja.
Viimastel aastatel on EL ja selle liikmesriigid tihendanud koostööd Hondurasega, eelkõige seoses
assotsieerimislepingu allakirjutamisega 2012. aastal. EL on suunanud arengukoostöö vahendeid nii projektide kui
eelarvetoetuse kaudu.
Eriaruanne nr 30/2016 – „Hondurase prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi toetuse mõjusus“ – on kättesaadav ELi 23
ametlikus keeles.
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