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Európai Számvevőszék: a Tunéziának nyújtott uniós 
támogatást általában megfelelően használták fel, az 
irányítás hiányosságait azonban orvosolni kell  
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentésében megállapította, hogy a 2011-es „arab tavasz” 
után Tunéziának nyújtott uniós pénzügyi támogatást általában véve megfelelően használták 
fel. A támogatás jelentős mértékben elősegítette a demokratikus átmenetet és a gazdasági 
stabilizálódást a forradalom utáni Tunéziában. A számvevők szerint azonban a támogatás 
Európai Bizottság általi kezelését több hiányosság jellemezte. 

A 2011. januári tunéziai „jázminos forradalom” az „arab tavasz” elnevezésű felkeléssorozat első 
megmozdulása volt. Azóta Tunézia egy politikai bizonytalansággal, társadalmi feszültségekkel és 
terrortámadásokkal jellemzett, instabil időszakban lényeges fejlődésen ment keresztül a 
demokrácia felé történő politikai átalakulásban. Az új kihívások leküzdéséhez az Európai Unió 
jelentős politikai és pénzügyi támogatást nyújtott az országnak. A 2011-től 2015-ig tartó 
időszakban az Unió összesen 1,3 milliárd euró összegű finanszírozást biztosított Tunéziának. 

A számvevők megállapítása szerint az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság gyorsan reagálva 
nyújtott pénzügyi támogatást, elsősorban két fő kihívás – a gazdasági válság és a demokratikus 
átmenet – kezeléséhez. A Bizottság azonban egyszerre túl sok területet próbált átfogni, ami 
csökkentette a támogatás lehetséges hatását, és megnehezítette a nagyszámú tevékenység 
irányítását. A fő adományozókkal való, illetve az uniós intézményeken és részlegeken belüli 
koordináció megfelelő volt ugyan, a tagállamokkal azonban nem történt közös programozás. 

„Tunézia csak nehézségek árán tudja fenntartani gazdasági stabilitását, és a biztonság nagy 
kihívást jelent az ország számára – jelentette ki Karel Pinxten, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – Mindezekre tekintettel rendkívül fontos az uniós pénzügyi támogatás 
eredményes menedzselése.”  

Az uniós forrásokat költségvetés-támogatás, makroszintű pénzügyi támogatási hitel, valamint 
egyedi projektek formájában juttatták el a kedvezményezettekhez. A számvevők megállapították: 
a költségvetés-támogatási programok jelentős összegek gyors rendelkezésre bocsátását tették 
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lehetővé, és segítették a tunéziai partnereket a reformmenetrend elkészítésében. A feltételek 
azonban túlságosan rugalmasak voltak, így a tunéziai hatóságokat kevésbé ösztönözték a 
megállapodásokban foglalt intézkedések meghozatalára. A közkiadásokra és a pénzügyi 
elszámoltathatóságra vonatkozóan 2010 óta nem végeztek értékelést, noha egy ilyen felmérés 
megbízhatóan rávilágított volna, milyen tényleges reformlépések történtek az államháztartási 
szektorban.  

A költségvetés-támogatásban részesülő három ágazatból kettő nem rendelkezett hiteles ágazati 
stratégiával. Mind a költségvetés-támogatás, mind a projektek tekintetében találtunk olyan 
eseteket, amikor a célkitűzések sem konkrétak, sem mérhetőek nem voltak. 

A számvevők szerint a tunéziai hatóságok végrehajtottak ugyan néhány fontos reformot, de ez 
nagyon lassú ütemben történt, ami főként a gyakori kormányváltásoknak, valamint a nagyszámú 
és jelentős nehézségnek volt betudható. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy – mind 
politikailag, mind pénzügyileg – továbbra is támogatni fogja Tunéziát e kihívások kezelésében. 

Számvevőink számos ajánlást fogalmaznak meg a segítségnyújtás megtervezésére és az uniós 
támogatás irányítására vonatkozóan. Az Európai Külügyi Szolgálatnak és a Bizottságnak 
elsősorban az uniós támogatás programozását és célirányosságát kell tökéletesítenie. A 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a költségvetés-támogatási programok végrehajtási módjait. 
Ezenkívül egyértelmű célok kitűzésével, valamint – a projektek teljesítményének nyomon 
követéséhez – reális mutatók létrehozásával tökéletesítenie kell a projekttervezést. 

„A Tunéziának nyújtott uniós támogatás” című 3/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós 
nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 


