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Съобщение за пресата

Люксембург, 28 март 2017 г.

Според одиторите на ЕС помощта от Европейския съюз
за Тунис като цяло е добре използвана, но някои
недостатъци при управлението трябва да бъдат
преодолени
В новия доклад на Европейската сметна палата се посочва, че предоставената помощ от
ЕС за Тунис след „арабската пролет“ от 2011 г. като цяло е добре използвана.
Предоставените средства са допринесли в голяма степен за демократичния преход
и икономическата стабилност на Тунис след революцията. Според одиторите обаче
съществуват редица недостатъци при управлението на предоставената помощ от страна
на Европейската комисия.
„Жасминовата революция“ в Тунис през януари 2011 г. е първият от серията протести на
„арабската пролет“. От тогава насам Тунис е постигнал значителен напредък в прехода към
демокрация в контекста на един период на несигурност, характеризиращ се с политическа
нестабилност, социални вълнения и терористични атаки. Европейският съюз е предоставил
съществена политическа и финансова подкрепа, за да помогне на страната да преодолее
тези нови предизвикателства. В периода 2011—2015 г. ЕС е отпуснал на Тунис помощ
в размер на 1,3 млрд. евро.
Одиторите установиха, че Европейската служба за външна дейност и Комисията са
реагирали бързо с финансова подкрепа за преодоляване на двете основни
предизвикателства — икономическата криза и прехода към демокрация. Комисията обаче
се е опитала да обхване прекалено много области и в резултат на това потенциалното
въздействие на предоставената от нея помощ е било намалено, а многобройните ѝ
действия са били трудни за управление. Въпреки доброто координиране между действията
на ЕС и основните донори и в рамките на институциите и службите на ЕС, не е постигнато
съвместно програмиране с държавите членки.
„Тунис полага големи усилия, за да поддържа икономическата стабилност,
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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а сигурността на страната се е превърнала в сериозно предизвикателство“, декларира
Karel Pinxten, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на
доклада. „В този контекст ефективното управление на финансовата помощ от ЕС е
от първостепенно значение“.
Финансовите средства от ЕС са предоставяни чрез бюджетна подкрепа, макрофинансова
помощ под формата на заеми и отделни проекти. Одиторите посочват, че голяма част от
средствата са били прехвърляни бързо чрез програмите за бюджетна подкрепа, които са
допринесли за оформянето на план за реформи от страна на компетентните органи в Тунис.
Условията за изплащането на средствата обаче са били прекалено гъвкави и това е
намалило стимулите за тунизийските органи да предприемат мерките, описани
в споразуменията. От 2010 г. не е извършвана оценка на публичните разходи и финансовата
отчетност, която може да послужи за безспорен тест относно действителния напредък
в областта на реформите на сектора на публичните финанси.
Бюджетната подкрепа е била предоставена в три сектора, но при два от тях е липсвала
надеждна секторна стратегия. Сметната палата установи случаи с бюджетна подкрепа
и отделни проекти, при които целите на действията не са били нито конкретни, нито
измерими.
Според одиторитете на ЕС органите в Тунис са осъществили някои съществени реформи, но
с много бавно темпо. Това се е дължало главно на многобройните смени в правителството
и на сериозния характер на множеството други предизвикателства. Както в политически,
така и във финансов план Комисията се е ангажирала да продължи да подпомага Тунис
с оглед преодоляването на тези предизвикателства.
Одиторите формулират редица препоръки относно планирането на помощта
и управлението на действията за подкрепа от ЕС. По-конкретно, Европейската служба за
външна дейност и Комисията следва да подобрят процеса на програмиране и фокусирането
на помощта. Комисията следва да преразгледа начините, по които се изпълняват
програмите за бюджетна подкрепа. Тя следва също така да подобри планирането на
проектите чрез определяне на ясни цели и установяване на реалистични показатели за
мониторинг на резултатите от изпълнението на проектите.
Специален доклад № 3/2017: „Помощ от ЕС за Тунис“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС.
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