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Pomoc UE na rzecz Tunezji została co do zasady dobrze 
wykorzystana, ale należy zająć się uchybieniami 
w zarządzaniu – twierdzą kontrolerzy UE 

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijna pomoc 
finansowa na rzecz Tunezji po arabskiej wiośnie w 2011 r. została co do zasady dobrze 
wykorzystana. Pomoc w znacznym stopniu przyczyniła się do przemian demokratycznych 
w Tunezji i osiągnięcia stabilności gospodarczej po rewolucji. Zdaniem kontrolerów Komisja 
Europejska nie zarządzała jednak pomocą w sposób optymalny. 

Jaśminowa rewolucja, która wybuchła w Tunezji w styczniu 2011 r., była pierwszym z serii 
powstań w okresie tzw. arabskiej wiosny. Od tego czasu Tunezja poczyniła znaczne postępy na 
drodze przemian zmierzających w kierunku demokracji, mimo że był to okres niepewności 
charakteryzujący się niestabilnością polityczną, niepokojami społecznymi i atakami 
terrorystycznymi. Unia Europejska zapewniła Tunezji znaczne wsparcie polityczne i finansowe, 
mające wspomóc kraj w obliczu tych nowych wyzwań. W latach 2011–2015 unijna pomoc dla 
Tunezji wyniosła 1,3 mld euro. 

Kontrolerzy stwierdzili, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja szybko zareagowały 
na stojące przed krajem dwa główne wyzwania – kryzys gospodarczy i konieczność przemian 
demokratycznych – udzielając Tunezji pomocy finansowej. Komisja próbowała jednak zająć się 
zbyt wieloma obszarami, co spowodowało, że możliwe oddziaływanie tego wsparcia było 
osłabione, a ponadto trudno jej było zarządzać licznymi działaniami. Mimo że współpraca 
z głównymi darczyńcami oraz w ramach instytucji i departamentów unijnych była dobra, zabrakło 
wspólnego programowania z państwami członkowskimi. 

– Tunezja ma trudności z zachowaniem stabilności gospodarczej, a poważnym wyzwaniem stało 
się ponadto utrzymanie bezpieczeństwa – stwierdził Karel Pinxten, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – W tym kontekście skuteczne 
zarządzanie unijnym wsparciem finansowym ma zasadnicze znaczenie.  

UE przekazała pomoc finansową pod postacią wsparcia budżetowego, pożyczki w ramach pomocy 
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makrofinansowej i finansowania projektów indywidualnych. Zdaniem kontrolerów za 
pośrednictwem programów wsparcia budżetowego sprawnie przekazano znaczne środki 
finansowe i udzielono pomocy organom tunezyjskim przy opracowywaniu planu reform. Warunki 
były jednak zbyt elastyczne, co ograniczyło inicjatywę organów tunezyjskich do podejmowania 
działań określonych w umowach. Od 2010 r. nie dokonano oceny rozliczalności finansowej 
wydatków publicznych, która mogłaby posłużyć za wiarygodny barometr faktycznego postępu 
w reformowaniu sektora finansów publicznych.  

W odniesieniu do dwóch z trzech sektorów wsparcie budżetowe nie obejmowało wiarygodnej 
strategii sektorowej. Odnotowano przypadki zarówno wsparcia budżetowego, jak i projektów 
indywidualnych, w których cele nie były ani zdefiniowane, ani wymierne. 

Zdaniem kontrolerów władze Tunezji wdrożyły niektóre ważne reformy, lecz w bardzo powolnym 
tempie. Było to spowodowane przede wszystkim licznymi zmianami rządu oraz koniecznością 
zmierzenia się z wieloma innymi poważnymi wyzwaniami. Komisja zaangażowała się w dalsze 
wsparcie na rzecz sprostania tym wyzwaniom, zarówno pod względem politycznym, jak 
i finansowym. 

Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń dotyczących planowania pomocy i zarządzania 
wsparciem unijnym. W szczególności Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja powinny 
usprawnić programowanie i precyzyjniej ukierunkować pomoc. Komisja powinna skorygować 
sposoby realizacji programów wsparcia budżetowego. Powinna także poprawić planowanie 
projektów, określając jasne cele i ustanawiając realistyczne wskaźniki w celu monitorowania 
wyników projektów. 

Sprawozdanie specjalne nr 3/2017 pt. „Pomoc UE na rzecz Tunezji” jest dostępne na stronie 
internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23 językach UE. 

 


