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Κατά κανόνα, η βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία 
δαπανήθηκε ορθά, ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οι αδυναμίες στον τομέα της διαχείρισης, δηλώνουν οι 
ελεγκτές 
Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς την Τυνησία μετά την αραβική άνοιξη του 2011 
δαπανήθηκε, γενικώς, ορθά, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Η βοήθεια συνέβαλε σημαντικά στη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία και την 
οικονομική σταθερότητά της μετά την επανάσταση. Εντούτοις, σύμφωνα με τους ελεγκτές, 
διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Η «επανάσταση του γιασεμιού» της Τυνησίας, τον Ιανουάριο του 2011, θεωρείται η πρώτη από 
τις εξεγέρσεις της αραβικής άνοιξης. Έκτοτε η Τυνησία έκανε ουσιαστικά βήματα μετάβασης 
προς τη δημοκρατία, εν μέσω μιας περιόδου αβεβαιότητας που χαρακτηρίστηκε από πολιτική 
αστάθεια, κοινωνική αναταραχή και τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε 
σημαντική πολιτική και οικονομική στήριξη στη χώρα ώστε να τη βοηθήσει να αντεπεξέλθει στις 
νέες αυτές προκλήσεις. Κατά την περίοδο 2011-2015, η βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία 
ανήλθε συνολικά σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή 
ανταποκρίθηκαν ταχέως παρέχοντας οικονομική στήριξη, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι δύο 
κύριες προκλήσεις: η οικονομική κρίση και η μετάβαση στη δημοκρατία. Εντούτοις, η Επιτροπή 
προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί σε υπερβολικά πολλούς τομείς, με αποτέλεσμα να 
αποδυναμωθεί ο δυνητικός αντίκτυπος της βοήθειάς της και να είναι δυσχερής η διαχείριση των 
πολυάριθμων δραστηριοτήτων της. Μολονότι ο συντονισμός με τους κύριους χορηγούς 
βοήθειας και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ ήταν ο ενδεδειγμένος, δεν 
υπήρχε κοινός προγραμματισμός με τα κράτη μέλη. 

«Η Τυνησία πασχίζει να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητά της, ενώ η ασφάλεια αποτελεί 
πλέον σημαντική πρόκληση για τη χώρα», δήλωσε ο Karel Pinxten, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική 
διαχείριση της οικονομικής στήριξης της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντική».  

Η βοήθεια της ΕΕ παρασχέθηκε με τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης, δανείου 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και αυτόνομων έργων. Σύμφωνα με τους 
ελεγκτές, τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης συνετέλεσαν στην ταχεία μεταφορά 
σημαντικών οικονομικών πόρων και στην παροχή συνδρομής προς τις τυνησιακές αρχές για τη 
διαμόρφωση προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Εντούτοις, οι όροι εκταμίευσης ήταν υπερβολικά 
ευέλικτοι, γεγονός που αποδυνάμωσε το κίνητρο των τυνησιακών αρχών για τη λήψη των 
μέτρων που ορίζονται στις συμφωνίες. Αξιολόγηση των δημόσιων δαπανών και της 
δημοσιονομικής ευθύνης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει έγκυρο δείκτη της πραγματικής 
προόδου που επιτυγχάνεται όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα των δημοσίων 
οικονομικών, δεν έχει διενεργηθεί από το 2010.  

Η δημοσιονομική στήριξη δεν βασιζόταν σε αξιόπιστες τομεακές στρατηγικές σε δύο από τους 
τρεις τομείς. Υπήρχαν περιπτώσεις, τόσο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης όσο και στο 
πλαίσιο των αυτόνομων έργων, στις οποίες οι στόχοι δεν ήταν ούτε συγκεκριμένοι ούτε 
μετρήσιμοι. 

Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι οι αρχές της Τυνησίας υλοποίησαν ορισμένες σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις, αλλά με αρκετά αργό ρυθμό. Αυτό οφειλόταν κυρίως στις πολλές αλλαγές σε 
κυβερνητικό επίπεδο και στις σημαντικές ως προς τη φύση και τον αριθμό τους άλλες 
προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να εξακολουθήσει να 
στηρίζει την Τυνησία, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, ώστε να αντεπεξέλθει σε αυτές τις 
προκλήσεις. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων για τον σχεδιασμό της βοήθειας και τη διαχείριση 
της στήριξης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή 
πρέπει να βελτιώσουν τον προγραμματισμό και τη στόχευση της βοήθειας. Η Επιτροπή πρέπει 
να αναθεωρήσει τους τρόπους με τους οποίους υλοποιούνται τα προγράμματα δημοσιονομικής 
στήριξης, καθώς και να βελτιώσει τον σχεδιασμό των έργων, ορίζοντας σαφείς στόχους και 
ρεαλιστικούς δείκτες για την παρακολούθηση των επιδόσεών τους. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 3/2017 με τίτλο «Βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία» είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


