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EU-hulp voor Honduras voorziet in behoeften, maar armoede- en
geweldcijfers blijven hoog, aldus controleurs
De EU-hulp voor Honduras heeft bijgedragen tot een aantal positieve ontwikkelingen, maar de algehele
situatie in het land blijft zorgwekkend, volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De armoede
is toegenomen, de hoeveelheid bos is afgenomen en er is nog altijd sprake van wijdverbreid geweld met een
zeer hoog moordcijfer.
De controleurs beoordeelden het beheer door de Europese Commissie van de ontwikkelingssteun aan Honduras
en de mate waarin haar doelstellingen waren verwezenlijkt. De algehele EU-hulp nam toe van 223 miljoen euro
in de periode 2007-2013 tot 235 miljoen euro in de periode 2014-2020. De onderzochte prioritaire sectoren
waren armoedevermindering, bosbouw, veiligheid en recht.
Volgens de controleurs was het EU-optreden relevant en leverde het in het algemeen de verwachte output op,
maar werd de impact ervan belemmerd door de moeilijke omstandigheden in het land en een aantal
tekortkomingen in het beheer. De aanpak van de Commissie was onvoldoende gericht, terwijl de financiële
bijstand over veel gebieden was gespreid, waardoor het effect ervan gevaar liep. Ze hebben ook gebreken
aangetroffen in de monitoring door de Commissie.
“Honduras staat voor aanzienlijke uitdagingen op ontwikkelingsgebied”, aldus Bettina Jakobsen, het voor dit
verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Om de aanpak van de EU te versterken, moet de
Commissie zowel consequenter als gerichter te werk gaan.”
Hoewel de structuur van de donorcoördinatie in Honduras goed is, was de daadwerkelijke samenwerking vrij
beperkt, hetgeen in sommige gevallen resulteerde in overlappende steun. De Commissie werkt aan een
gezamenlijke programmering met de EU-lidstaten vanaf 2018.
De Commissie heeft strategieën ontwikkeld om op verschillende terreinen een constructieve beleidsdialoog met
de regering van Honduras te ontwikkelen. Dit is volgens de controleurs een goede praktijk, hoewel er geen
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schriftelijke evaluaties zijn verricht van de mate waarin de doelstellingen werden bereikt.
Begrotingssteun in Honduras bracht aanzienlijke risico’s met zich als gevolg van het instabiele macroeconomische kader en het tekortschietende beheer van de overheidsfinanciën. Hoewel de Commissie er
gedeeltelijk in slaagde deze risico’s te beperken, heeft zij de subsidiabiliteitscriteria voor begrotingssteun niet op
voldoende gestructureerde wijze beoordeeld om aan te tonen dat de door het land geboekte vooruitgang in
overeenstemming was met duidelijk omschreven benchmarks en streefdoelen.
Bovendien heeft de Commissie niet altijd consequent gereageerd wanneer Honduras niet voldeed aan de
subsidiabiliteitscriteria voor begrotingssteun. Daardoor zijn er tegenstrijdige boodschappen gestuurd die de
doeltreffendheid van de hulp zouden kunnen verminderen.
De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie ter versterking van de EU-aanpak, haar beheer
van de begrotingssteunmaatregelen, de meting van de resultaten van EU-optreden en de beleidsdialoog in de
prioritaire sectoren.
Noot voor de redactie
Honduras is een land in Centraal-Amerika met een bevolking van ruim 8 miljoen mensen. Bijna 70 % van hen
heeft te kampen met armoede en bijna 40 % leeft in extreme armoede. Macro-economische instabiliteit wordt
genoemd als een van de oorzaken van de lage groeicijfers en ontoereikende armoedevermindering. Honduras
staat ook bekend als een zeer gewelddadig land met een van de hoogste moordcijfers per hoofd van de
bevolking ter wereld. In combinatie met straffeloosheid en corruptie is dat een fundamentele belemmering voor
ontwikkeling in Honduras.
De afgelopen jaren hebben de EU en haar lidstaten de samenwerking met Honduras versterkt, met name door
middel van de ondertekening van een associatieovereenkomst in 2012. De EU laat de financiering van haar
ontwikkelingssamenwerking via projecten en begrotingssteun lopen.
Speciaal verslag nr. 30/2016: “De doeltreffendheid van de EU-steun voor prioritaire sectoren in Honduras” is
beschikbaar in 23 EU-talen.
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