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Prostředky pomoci EU Tunisku byly obecně dobře 
vynaloženy, je však nutno vyřešit správní nedostatky, 
říkají auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora byla finanční pomoc EU Tunisku po událostech 
arabského jara v roce 2011 obecně dobře vynaložena. Podpora po revoluci výrazně přispěla 
k přechodu Tuniska k demokracii a ekonomické stabilitě. Auditoři nicméně uvádějí, že 
Evropskou komisí zajišťovaná správa pomoci vykazovala řadu nedostatků. 

Tuniská „jasmínová revoluce“ v lednu 2011 byla prvním z řady povstání tzv. arabského jara. 
Tunisko učinilo od té doby, kterou charakterizovala politická nestabilita, sociální nepokoje a 
teroristické útoky, v přechodu k demokracii výrazný pokrok. Evropská unie zemi poskytla značnou 
politickou a finanční podporu, aby jí pomohla se s těmito novými problémy vyrovnat. Pomoc EU 
Tunisku v letech 2011 až 2015 činila celkem 1,3 miliardy EUR. 

Auditoři zjistili, že Evropská služba pro vnější činnost a Komise reagovaly rychle nabídkou finanční 
pomoci k řešení dvou hlavních výzev: hospodářské krize a přechodu k demokracii. Komise se ale 
snažila zabývat se příliš mnoha oblastmi, což vedlo k tomu, že možný dopad její pomoc byl 
rozmělněn a řízení četných činností bylo obtížné. Přestože koordinace s hlavními dárci i v rámci 
orgánů a institucí EU byla dobrá, neexistovalo žádné společné programování s členskými státy. 

„Tunisko se snaží zachovat ekonomickou stabilitu a bezpečnost se stala důležitou výzvou země,“ 
řekl Karel Pinxten, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Za takových 
okolností je účinné řízení finanční podpory EU zásadní“.  

EU poskytovala finanční prostředky formou rozpočtové podpory, makrofinanční pomoci nebo 
financováním samostatných projektů. Prostřednictvím programů rozpočtové podpory byl rychle 
převeden značný objem prostředků a pomohl tuniským orgánům formovat reformní agendu, 
uvádějí auditoři. Podmínky úhrad byly nicméně příliš pružné, což snižovalo motivaci tuniských 
orgánů přijímat opatření uvedená v dohodách. Od roku 2010 se neprovádělo posouzení 
veřejných výdajů a finanční odpovědnosti, které mohlo být věrohodným barometrem skutečného 
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pokroku reforem v sektoru veřejných financí.  

Rozpočtová podpora u dvou ze tří sektorů neměla věrohodnou odvětvovou strategii. Jak 
u rozpočtové podpory, tak u samostatných projektů se vyskytly případy, kdy cíle nebyly ani 
konkrétní, ani měřitelné. 

Tuniské orgány zavedly určité významné reformy, jejich tempo však bylo velmi pomalé, říkají 
auditoři. Důvodem byly především četné změny ve vládě a počet a význam dalších výzev. Komise 
se zavázala, že bude Tunisku při zvládání těchto výzev i nadále poskytovat podporu, a to jak 
politickou, tak finanční. 

Auditoři uvádějí řadu doporučení, jak plánování pomoci a řízení opatření EU zlepšit. Evropská 
služba pro vnější činnost a Komise by konkrétně měly posílit programování a zacílení pomoci. 
Komise by měla revidovat způsoby realizace programů rozpočtové podpory. Také by měla zlepšit 
plánování projektů tím, že definuje jasné cíle a stanoví realistické ukazatele pro monitorování 
výkonnosti projektů. 

Zvláštní zpráva č. 3/2017: „Pomoc EU Tunisku“ je k dispozici ve 23 jazycích EU na internetových 
stránkách EÚD http://eca.europa.eu. 

 


