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ES pagalba Hondūrui tenkina poreikius, tačiau skurdo ir smurto lygis išlieka
aukštas, – teigia auditoriai
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES pagalba Hondūrui prisidėjo prie kai kurių teigiamų
pokyčių, tačiau bendra padėtis šalyje vis dar kelia susirūpinimą. Padidėjo skurdas, sumažėjo miškų plotai, vis
dar plačiai paplitęs smurtas ir ypač didelė žmogžudysčių procentinė dalis.
Auditoriai įvertino, kaip Europos Komisija valdė vystomąją paramą Hondūrui ir kokiu mastu buvo pasiekti jos
tikslai. Iš viso ES pagalba išaugo nuo 223 milijonų eurų 2007–2013 m. laikotarpiu iki 235 milijonų eurų 2014–
2020 m. laikotarpiu. Didžiausias dėmesys buvo skirtas skurdo mažinimo, miškininkystės, saugumo ir teisingumo
sektoriams.
ES veiksmai buvo tinkami ir jais buvo pasiekti numatyti išdirbiai, –teigia auditoriai, – tačiau sudėtingos šalies
aplinkybės ir valdymo trūkumai sumažino paramos poveikį. Komisijos metodas buvo nepakankamai tikslingas,
nes finansinė pagalba buvo paskirstyta daugybėje sričių, o tai padidino riziką, kad pagalbos poveikis bus
nedidelis. Jie taip pat nustatė trūkumų Komisijos stebėjimo sistemoje.
„Hondūras susiduria su dideliais vystymosi sunkumais“, – pareiškė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų
narė Bettina Jacobsen. – Kad sustiprintų ES metodą, Komisija turi padaryti jį nuoseklesnį ir tikslingesnį.“
Nors Hondūre yra gera paramos teikėjų koordinavimo struktūra, realus bendradarbiavimas buvo palyginti ribotas
ir dėl to atskirais atvejais parama buvo dubliuojama. Komisija deda pastangas, kad nuo 2018 m. parama būtų
planuojama drauge su ES valstybėmis narėmis.
Komisija parengė strategijas, leidžiančias struktūruoti konstruktyvų politinį dialogą su Hondūro vyriausybe
įvairiose srityse. Tai gera praktika, – teigia auditoriai, – nors ir nėra raštiškų vertinimų, kokiu mastu buvo pasiekti
tikslai.
Dėl nestabilios makroekonomikos struktūros ir silpno viešųjų finansų valdymo parama biudžetui Hondūre buvo
labai rizikinga. Nors Komisijai iš dalies pavyko sumažinti šią riziką, ji nepakankamai įvertino paramos biudžetui
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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tinkamumą struktūriniu požiūriu, kad galėtų įrodyti, jog šalies pasiekta pažanga atitiko aiškiai nustatytus
standartus ir tikslus.
Be to, Komisija ne visada nuosekliai reaguodavo, kai Hondūras nesilaikydavo paramos biudžetui tinkamumo
finansuoti sąlygų. Dėl to buvo siunčiami prieštaringi pranešimai, dėl kurių galėjo sumažėti pagalbos
veiksmingumas.
Auditoriai teikia Komisijai keletą rekomendacijų, kaip sustiprinti ES metodą, paramos biudžetui operacijų
valdymą, ES veiksmų veiksmingumo vertinimą ir politinį dialogą prioritetiniuose sektoriuose.
Pastabos leidėjams
Hondūras yra Centrinės Amerikos šalis su vos daugiau nei 8 milijonais gyventojų. Kone 70 % jų gyvena skurde, o
40 % – itin dideliame skurde. Buvo nustatyta, kad makroekonomikos nestabilumas yra viena lėto augimo ir
nepakankamo skurdo mažinimo priežasčių. Hondūras yra žinomas dėl didelio smurto šalyje, – vienam gyventojui
tenkančių žmogžudysčių procentinė dalis yra viena didžiausių pasaulyje. Kartu su nebaudžiamumu ir korupcija tai
pagrindinės kliūtys, trukdančios Hondūro vystytis.
Pastaraisiais metais ES ir valstybės narės sustiprino bendradarbiavimą su Hondūru, visų pirma 2012 m.
pasirašydamos asociacijos susitarimą. ES vystomojo bendradarbiavimo paramą skyrė per projektus ir paramą
biudžetui.
Specialioji ataskaita Nr. 30/2016 „ES paramos prioritetiniams sektoriams Hondūre veiksmingumas“ paskelbta 23 ES
kalbomis.
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