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Revizorji pravijo, da je bila pomoč EU Tuniziji v glavnem 
dobro porabljena, toda obravnavati je treba 
pomanjkljivosti v upravljanju 
V novem poročilu Evropskega računskega sodišča je navedeno, da je bila finančna pomoč EU 
Tuniziji po arabski pomladi leta 2011 v glavnem dobro porabljena. Pomoč je znatno prispevala 
k prehodu v demokracijo in gospodarski stabilnosti Tunizije po revoluciji. Toda po besedah 
revizorjev je imelo upravljanje pomoči, ki ga je izvajala Evropska komisija, več pomanjkljivosti. 

Jasminova revolucija v Tuniziji, ki je potekala januarja 2011, je prva v vrsti vstaj t. i. arabske 
pomladi. Tunizija je od takrat znatno napredovala pri prehodu v demokracijo, čeprav je bilo to 
obdobje negotovosti, ki so ga zaznamovali politična nestabilnost, socialni nemiri in teroristični 
napadi. Evropska unija je Tuniziji zagotovila znatno politično in finančno podporo, da bi ji 
pomagala spoprijeti se s temi novimi izzivi. V obdobju od leta 2011 do leta 2015 je pomoč EU 
Tuniziji skupaj znašala 1,3 milijarde EUR. 

Revizorji so ugotovili, da sta se Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) in Komisija hitro 
odzvali s finančno podporo za obravnavanje dveh glavnih izzivov: gospodarske krize in prehoda v 
demokracijo. Toda Komisija je poskušala obravnavati preveč področij, zaradi česar se je 
potencialni učinek njene pomoči razvodenil, upravljanje njenih številnih dejavnosti pa je bilo 
težavno. Čeprav je bilo usklajevanje z glavnimi donatorji in znotraj institucij EU in njihovih 
oddelkov dobro, ni bilo skupnega načrtovanja programov z državami članicami. 

„Tunizija si prizadeva za ohranjanje gospodarske stabilnosti, varnost pa je ta zanjo postala velik 
izziv,” je povedal Karel Pinxten, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. 
„Zato je uspešno upravljanje finančne podpore EU izredno pomembno.” 

Finančna sredstva EU so se zagotavljala kot proračunska podpora, kot makrofinančna pomoč 
(MFA) v obliki posojila in kot samostojni projekti. V okviru programov proračunske podpore, ki so 
tunizijskim organom pomagali pri oblikovanju programa reform, so bila hitro zagotovljena znatna 
sredstva, pravijo revizorji. Toda pogoji so bili preveč prilagodljivi, kar je zmanjšalo spodbudo, da 
bi tunizijski organi sprejeli ukrepe, ki so bili določeni v sporazumih. Ocena javnih odhodkov in 
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finančne odgovornosti, ki bi lahko služila kot zanesljiva meritev dejanskega napredka pri 
reformiranju javnih financ, ni bila narejena od leta 2010.  

Proračunska podpora v dveh od treh sektorjev ni imela verodostojne sektorske strategije. Tako 
pri proračunski podpori kot pri samostojnih projektih so bili primeri ukrepov, v katerih cilji niso 
bili ne specifični ne merljivi. 

Revizorji pravijo, da so tunizijske oblasti izvedle nekatere pomembne reforme, vendar je bil 
napredek počasen, in sicer predvsem zaradi številnih zamenjav vlade ter težkih in številnih drugih 
izzivov, s katerimi so se srečevale. Komisija se je zavezala, da bo Tunizijo pri obvladovanju teh 
izzivov še naprej politično in finančno podpirala. 

Revizorji so dali več priporočil v zvezi z načrtovanjem pomoči in upravljanjem podpore EU. 
Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija naj okrepita programsko načrtovanje in 
osredotočenje pomoči. Komisija naj pregleda način izvajanja programov proračunske podpore. 
Izboljša naj tudi načrtovanje projektov, in sicer z določitvijo jasnih ciljev in realističnih kazalnikov 
za spremljanje smotrnosti projektov. 

Posebno poročilo št. 3/2017 – Pomoč EU Tuniziji – je na voljo na spletišču Sodišča 
www.eca.europa.eu v 23 jezikih EU. 

 


