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Podpora EU pro Honduras se soustředí na jeho potřeby, ale chudoba a násilí jsou stále 
rozšířené, říkají auditoři  
Podpora, kterou EU poskytuje Hondurasu, napomohla k řadě pozitivních změn, ale celková situace v zemi je 
nadále znepokojivá, uvádí nová zpráva Evropského účetního dvora. Chudoba stoupla, plocha zalesněné půdy 
se zmenšila a země se stále potýká s rozšířeným násilím a velmi vysokým počtem vražd. 

Auditoři posuzovali, jak Komise řídila rozvojovou pomoc určenou Hondurasu, a míru, v níž bylo dosaženo jejích 
cílů. Celkově se podpora EU zvýšila z 223 milionů EUR v období 2007–2013 na 235 milionů EUR na období 2014–
2020. Kontrolovanými prioritními odvětvími bylo snížení chudoby, lesní hospodářství a oblast bezpečnosti a 
práva. 

Auditoři konstatují, že opatření EU byla relevantní a obecně přinesla očekávané výstupy, ale složitá situace 
v zemi a řada nedostatků v oblasti řízení její dopad omezovaly. Koncepci Komise chybělo dostatečné zacílení a 
finanční pomoc byla rozptýlena do řady oblastí, což zvyšovalo riziko, že její dopad nebude dostatečný. Auditoři 
zjistili nedostatky také v monitorování ze strany Komise. 

„Honduras se potýká se značnými rozvojovými problémy,“ uvedla Bettina Jakobsenová, členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za tuto zprávu. „Předpokladem posílení přístupu EU je konzistentnější a cílenější 
postup ze strany Komise.“ 

Přestože má Honduras dobrou strukturu pro koordinaci dárců, reálná spolupráce byla poměrně omezená, což 
v některých případech vedlo k překrývání podpory. Komise usiluje o to, aby se od roku 2018 činnosti plánovaly 
společně s členskými státy EU. 

Komise vypracovala strategie s cílem strukturovat konstruktivní dialog s honduraskou vládou v jednotlivých 
oblastech politiky. Podle auditorů se jedná o dobrý postup, avšak Komise písemně neposoudila, nakolik byly cíle 
stanovené v těchto strategiích splněny. 

Poskytování rozpočtové podpory v Hondurasu bylo spojeno s nemalými riziky v důsledku nestabilního 
makroekonomického rámce a slabého řízení veřejných financí. Přestože se Komisi podařilo částečně tato rizika 
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zmírnit, neprovedla dostatečně strukturované posouzení způsobilosti pro získání rozpočtové podpory, které by 
prokázalo, že pokrok, jehož země dosáhla, je v souladu s jasně definovanými referenčními kritérii a cíli.  

Navíc v případech, kdy Honduras nedodržel podmínky způsobilosti pro rozpočtovou podporu, Komise ne vždy 
reagovala jednotně. Tím vyslala rozporuplné signály, které by mohly účinnost podpory omezit. 

Auditoři předkládají Komisi řadu doporučení, jak zlepšit koncepci EU, řízení operací rozpočtové podpory, měření 
výkonnosti opatření EU a politický dialog v prioritních odvětvích. 

Poznámky pro redaktory 

Honduras je zemí Střední Ameriky a má přes 8 milionů obyvatel. Téměř 70 % z nich žije v chudobě, přičemž 
téměř 40 % trpí extrémní chudobou. Jednou z hlavních příčin nízkého růstu a nedostatečného snižování chudoby 
je makroekonomická nestabilita. Honduras je rovněž znám jako země s velmi vysokou zločinností a jednou 
z nejvyšších měr vražd na obyvatele na světě. Spolu s beztrestností a korupcí se jedná o zásadní překážku rozvoje 
v zemi. 

EU a její členské státy v posledních letech zintenzivnily spolupráci s Hondurasem, především po podpisu dohody 
o přidružení v roce 2012. EU financuje rozvojovou spolupráci prostřednictvím projektů a rozpočtové podpory.  

Zvláštní zpráva č. 30/2016 „Účinnost podpory EU určené pro prioritní odvětví v Hondurasu“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 
 


