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Luxembourg, den 28. marts 2017

EU's bistand til Tunesien blev generelt anvendt fornuftigt,
men der er forvaltningssvagheder, som skal afhjælpes,
siger revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret blev EU's finansielle bistand til Tunesien
efter det arabiske forår i 2011 generelt anvendt hensigtsmæssigt. Bistanden bidrog væsentligt
til overgangen til demokrati og økonomisk stabilitet i Tunesien efter revolutionen. Men
revisorerne siger, at der var en række svagheder i Europa-Kommissionens forvaltning af
bistanden.
Tunesiens "Jasminrevolution" i januar 2011 var den første af en række opstande under det
"arabiske forår". Siden da er Tunesien kommet langt i sin overgang til demokrati i en usikker
periode præget af politisk ustabilitet, social uro og terrorangreb. Den Europæiske Union har ydet
omfattende politisk og finansiel støtte for at hjælpe landet med at håndtere disse nye
udfordringer. I perioden 2011-2015 beløb EU's bistand til Tunesien sig til i alt 1,3 milliarder euro.
Revisorerne konstaterede, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen reagerede
hurtigt med finansiel støtte for at afhjælpe de to største udfordringer: den økonomiske krise og
overgangen til demokrati. Men Kommissionen forsøgte at dække for mange områder, hvilket
betød, at bistandens potentielle virkning blev udvandet, og det var vanskeligt at styre de mange
aktiviteter. Koordineringen med de vigtigste donorer og inden for EU's institutioner og kontorer
var god, men der var ingen fælles programmering med medlemsstaterne.
"Tunesien kæmper for at bevare den økonomiske stabilitet, og sikkerhed er blevet en stor
udfordring for landet," siger Karel Pinxten, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der var
ansvarligt for beretningen. "På den baggrund er EU's finansielle støtte af afgørende betydning."
EU-finansieringen blev ydet i form af budgetstøtte, et makrofinansielt bistandslån og
enkeltstående projekter. Med budgetstøtteprogrammerne blev der hurtigt overført betydelige
midler, og de hjalp de tunesiske myndigheder med at udforme en reformdagsorden, siger
revisorerne. Men betingelserne var for fleksible og mindskede dermed de tunesiske
myndigheders incitament til at iværksætte de foranstaltninger, der var fastsat i aftalerne. Siden
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed fås på www.eca.europa.eu.
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2010 var der ikke blevet foretaget en vurdering af de offentlige udgifter og den finansielle
ansvarlighed, der kunne anvendes som et barometer for de fremskridt, der reelt var sket med
hensyn til reformen af de offentlige finanser.
I to ud af tre sektorer manglede der en troværdig sektorstrategi for budgetstøtten. I forbindelse
med såvel budgetstøtte som enkeltstående projekter var der tilfælde, hvor målene hverken var
specifikke eller målelige.
De tunesiske myndigheder gennemførte en del vigtige reformer, siger revisorerne, men i et
meget langsomt tempo. Dette skyldtes hovedsagelig de mange regeringsskift og de mange andre
alvorlige udfordringer, som landet stod over for. Kommissionen har forpligtet sig til fortsat at
hjælpe Tunesien med at håndtere disse udfordringer, både politisk og økonomisk.
Revisorerne kommer med en række anbefalinger vedrørende planlægningen af bistanden og
forvaltningen af EU-støtten. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen bør især
styrke bistandens programmering og fokus. Kommissionen bør revidere den måde,
budgetstøtteprogrammerne gennemføres på. Den bør også forbedre projektplanlægningen ved
at opstille klare mål og fastsætte realistiske indikatorer for overvågning af projekternes
resultater.
Særberetning nr. 3/2017: "EU's bistand til Tunesien" fås på Revisionsrettens websted
eca.europa.eu på 23 EU-sprog.
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