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Audiitorite sõnul on ELi abi Tuneesiale otstarbekalt 
kulutatud, kuid kõrvaldada tuleb juhtimisalased puudused 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt kulutati pärast 2011. aastal toimunud araabia 
kevade ülestõuse Tuneesiale antud ELi abi üldiselt otstarbekalt. Abi aitas oluliselt kaasa 
demokraatiale üleminekule ning parandas Tuneesia majanduslikku stabiilsust pärast 
revolutsiooni. Euroopa Komisjoni poolses abi haldamises leiti audiitorite sõnul siiski mitmeid 
puudusi. 

Jaanuaris 2011 Tuneesias toimunud nn jasmiinrevolutsioon oli esimene araabia kevade raames 
toimunud ülestõusude hulgas. Sellest alates on Tuneesia teinud märgatavaid edusamme 
üleminekul demokraatiale ebakindlal perioodil, mida iseloomustab poliitiline ebastabiilsus, 
ühiskondlikud rahutused ja terrorirünnakud. Euroopa Liit on andnud Tuneesiale märkimisväärset 
poliitilist ja rahalist abi, et aidata Tuneesial uute probleemidega toime tulla. Ajavahemikul 2011–
2015 andis EL Tuneesiale abi kokku 1,3 miljardit eurot. 

Kontrollikoja audiitorid leidsid, et Euroopa Välisteenistus ja komisjon reageerisid rahalise abi 
andmisega kiiresti kahele peamisele probleemile, milleks olid majanduskriis ja raskused 
demokraatiale üleminekul. Komisjon püüdis aga hõlmata liiga paljusid valdkondi, mistõttu oli abi 
potentsiaalne mõju hajutatud ning arvukaid tegevusi oli keeruline hallata. Kuigi koordineerimine 
peamiste rahastajatega ning ELi institutsioonide ja talituste siseselt toimis hästi, puudus 
liikmesriikidega koos tehtav kavandamine. 

„Tuneesial on raskusi majandusliku stabiilsuse hoidmisega ning turvalisus on samuti riigi jaoks 
suur probleem“, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Karel Pinxten. „Sellises kontekstis 
on ELi rahalise toetuse mõjus haldamine äärmiselt oluline“.  

ELi abi anti eelarvetoetusena, makromajandusliku finantsabi laenuna ja üksikprojektide kaudu. 
Audiitorite sõnul anti eelarvetoetuse programmidega kiiresti olulises mahus toetust ning abistati 
Tuneesia ametiasutusi reformikava koostamisel. Väljamaksetingimused olid siiski liiga paindlikud, 
mis vähendas Tuneesia ametiasutuste motivatsiooni võtta rahastamislepingutes loetletud 
meetmeid. Avaliku sektori kulutuste ja finantsaruandluse hindamist, mis võinuks toimida riigi 
rahanduse reformide tegelike edusammude tunnustatud testina, ei olnud koostatud 2010. 
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aastast alates.  

Kolmest valdkonnast kahel puudus usaldusväärne valdkondlik strateegia. Nii eelarvetoetuse kui 
üksikprojektide puhul leiti juhtumeid, mil eesmärgid ei olnud ei konkreetsed ega mõõdetavad. 

Audiitorid leidsid, et Tuneesia ametivõimud rakendasid mõningaid olulisi reforme, kuid väga 
aeglases tempos. See oli peamiselt põhjustatud arvukatest muudatustest valitsuses ning muude 
lahendamist vajavate probleemide rohkusest ja keerukusest. Komisjon on otsustanud jätkata 
Tuneesia toetamist nii poliitiliselt kui rahaliselt, et aidata riiki selle ees seisvate probleemide 
lahendamisel. 

Audiitorid esitavad mitmeid soovitusi abi kavandamise ja ELi toetuse haldamise parandamiseks. 
Eelkõige peaksid komisjon ja Euroopa välisteenistus parandama abi kavandamist ja suunamist. 
Komisjon peaks vaatama üle eelarvetoetuse programmide rakendamise viisid. Lisaks tuleks 
parandada projektide kavandamist, seades selged eesmärgid ning kehtestades realistlikud 
näitajad projektide edenemise järelevalveks. 

Eriaruanne nr 3/2017: „ELi abi Tuneesiale“ on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil 
eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 


