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Po besedah revizorjev pomoč EU Hondurasu sicer obravnava potrebe v tej
državi, vendar se revščina in nasilje ne zmanjšujeta
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča je pomoč EU Hondurasu pripomogla k več razvojnim
dosežkom, toda splošni položaj v državi ostaja zaskrbljujoč. Revščina se je povečala, površina gozdnih zemljišč
se je zmanjšala, nasilje je še vedno močno razširjeno in število umorov veliko.
Revizorji so ocenili, kako je Evropska komisija upravljala razvojno podporo Hondurasu in do katere stopnje so bili
doseženi cilji. V celoti se je pomoč EU povečala z 223 milijonov EUR za obdobje 2007–2013 na 235 milijonov EUR
za obdobje 2014–2020. Preučeni prednostni sektorji so bili odpravljanje revščine, gozdarstvo ter varnost in
pravosodje.
Po besedah revizorjev so bili ukrepi EU ustrezni in so običajno prinašali pričakovane izložke, toda težke razmere v
državi in več slabosti pri upravljanju so zmanjševale njihov učinek. Pristop Komisije ni bil dovolj osredotočen,
finančna pomoč pa je bila razpršena po veliko področjih, kar je povečalo tveganje, da bo ogrožen njen učinek.
Odkrili so tudi pomanjkljivosti pri upravljanju pomoči, ki ga izvaja Komisija.
„Honduras se spoprijema z velikimi razvojnimi izzivi,” je dejala članica Evropskega računskega sodišča Bettina
Jakobsen, pristojna za poročilo. „Za okrepitev pristopa EU mora Komisija izboljšati svojo doslednost in
osredotočenost.”
Čeprav je v Hondurasu struktura za usklajevanje donatorjev dobra, je bilo dejansko sodelovanje razmeroma
skromno, kar je v nekaterih primerih privedlo do prekrivanja podpore. Komisija si prizadeva, da bi od leta 2018
naprej pripravljala programe skupaj z državami članicami EU.
Komisija je pripravila strategije za strukturiranje konstruktivnega dialoga s honduraško vlado o politikah na
različnih področjih, kar je po mnenju revizorjev dobra praksa, čeprav ni pisnih ocen o tem, do katere stopnje so
bili doseženi cilji.
S proračunsko podporo v Hondurasu so povezana dokajšnja tveganja, ki so posledica nestabilnega
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson, uradni govorec,
tel.: +352 4398 47063, prenosni tel.: +352 691 55 30 63
Damijan Fišer, tiskovni predstavnik, tel.: +352 4398 45410, prenosni tel.: +352 621 55 22 24
12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

makroekonomskega okvira in šibkega upravljanja javnih financ. Čeprav je Komisiji uspelo, da je ta tveganja delno
zmanjšala, upravičenosti do proračunske podpore ni ocenila na dovolj strukturiran način, da bi dokazala, da je bil
napredek države skladen z jasno določenimi referenčnimi vrednostmi in ožjimi cilji.
Poleg tega Komisija ni bila vedno dosledna pri svojem odzivu, kadar Honduras ni spoštoval pogojev za
upravičenost do proračunske podpore. To je bilo protislovno sporočilo, ki bi lahko zmanjšalo uspešnost pomoči.
Revizorji Komisiji izrekajo več priporočil za krepitev pristopa EU, vodenje operacij proračunske podpore,
merjenje smotrnosti izvajanja ukrepov EU ter politični dialog v prednostnih sektorjih.
Opombe za urednike
Honduras je srednjeameriška država z nekaj več kot 8 milijoni prebivalcev. Skoraj 70 % jih živi v revščini, približno
40 % celo v skrajni revščini. Kot eden od vzrokov za nizko rast in nezadostno odpravljanje revščine se navaja
makroekonomska nestabilnost. Honduras je poznan tudi kot država z velikim nasiljem. Število umorov na
prebivalca je med najvišjimi na svetu. V Hondurasu je to skupaj z nekaznovanjem in korupcijo temeljna ovira za
razvoj.
V zadnjih letih so EU in njene države članice okrepile sodelovanje s Hondurasom, in sicer zlasti s podpisom
pridružitvenega sporazuma leta 2012. EU zagotavlja svoja sredstva za razvojno sodelovanje s Hondurasom v
okviru projektov in kot proračunsko podporo.
Posebno poročilo št. 30/2016 z naslovom Uspešnost podpore EU za prednostne sektorje v Hondurasu je na voljo v 23 jezikih
EU.
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