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Tarkastajat: EU:n tuki Tunisialle käytettiin yleensä
asianmukaisesti, mutta hallinnoinnin puutteet on
korjattava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että rahoitusapu,
jota EU myönsi Tunisialle vuoden 2011 arabikevään jälkeen, käytettiin yleisesti ottaen
asianmukaisesti. Tuella edistettiin merkittävästi Tunisian siirtymistä demokratiaan ja maan
taloudellista vakautta vallankumouksen jälkeen. Tarkastajat toteavat kuitenkin, että Euroopan
komission toteuttamassa tuen hallinnoinnissa havaittiin useita puutteita.
Tunisiassa tapahtui tammikuussa 2011 niin kutsuttu jasmiinivallankumous, joka oli ensimmäinen
arabikevään kansannousuista. Tunisia on sen jälkeen edistynyt huomattavasti siirtymisessä
demokratiaan poliittisesta epävakaudesta, yhteiskunnallisista levottomuuksista ja terroristiiskuista huolimatta. Euroopan unioni on auttanut Tunisiaa selviytymään uusista haasteista
antamalla sille huomattavaa poliittista tukea ja suuren määrän rahoitustukea. Vuosina 2011–
2015 EU tuki Tunisiaa kaikkiaan 1,3 miljardilla eurolla.
Tarkastajat havaitsivat, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio reagoivat nopeasti antamalla
rahoitustukea, jolla vastattiin kahteen keskeiseen haasteeseen, jotka olivat talouskriisi ja
demokratiaan siirtyminen. Komissio yritti kuitenkin ratkaista ongelmia liian monella alalla. Tämä
laimensi sen antaman tuen mahdollista vaikutusta ja teki lukuisten toimien hallinnoinnista
vaikeaa. Toimia koordinoitiin hyvin sekä tärkeimpien avunantajien kanssa että EU:n toimielimissä
ja osastoissa, mutta ohjelmia ei suunniteltu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
“Tunisia joutuu ponnistelemaan pitääkseen taloutensa vakaana, ja turvallisuudesta on tullut
maalle suuri haaste”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
jäsen Karel Pinxten. “Tätä taustaa vasten on erittäin tärkeää, että EU:n rahoitustukea
hallinnoidaan vaikuttavasti”.
EU antoi tukeaan budjettituen, makrotaloudellisena rahoitusapuna annetun lainan ja itsenäisten
hankkeiden muodossa. Tarkastajien mukaan suuri määrä varoja siirrettiin budjettitukiohjelmien
avulla nopeasti, mikä auttoi Tunisian viranomaisia uudistusohjelman laatimisessa. Ehdot olivat
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kuitenkin liian joustavat, mikä Tunisian viranomaisten näkökulmasta vähensi kannustinta
toteuttaa sopimuksissa määritellyt toimenpiteet. Julkisia menoja ja taloudellista
vastuuvelvollisuutta koskeva arviointi olisi ollut tunnustettu mittari, jolla olisi voitu testata
julkistalouden alan uudistusten tosiasiallista edistymistä, mutta arviointia ei ole suoritettu
vuoden 2010 jälkeen.
Kahdella kolmesta alasta budjettitukea varten ei ollut laadittu uskottavaa sektoristrategiaa. Niin
budjettituen kuin itsenäisten hankkeiden kohdalla ilmeni tapauksia, joissa tavoitteet eivät olleet
tarkkaan määritettyjä eivätkä mitattavissa.
Tarkastajat totesivat, että Tunisian viranomaiset ovat panneet täytäntöön joitakin merkittäviä
uudistuksia vaikkakin erittäin hitaaseen tahtiin. Tämä johtui lähinnä lukuisista hallitusvaihdoksista
sekä haasteiden merkittävästä luonteesta ja määrästä. Komissio on jatkossakin sitoutunut
tukemaan Tunisiaa näiden haasteiden kohtaamisessa sekä poliittisesti että taloudellisesti.
Tarkastajat esittävät joukon suosituksia EU:n tuen suunnittelua ja hallinnointia ajatellen.
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission olisi erityisesti parannettava tuen suunnittelua ja
kohdentamista. Komission olisi tarkistettava budjettitukiohjelmien toteuttamistapoja. Lisäksi
komission olisi parannettava hankesuunnittelua vahvistamalla selkeät tavoitteet ja määrittämällä
realistiset indikaattorit hankkeiden tuloksellisuuden seurantaa varten.
Erityiskertomus nro 3/2017: ”EU:n tuki Tunisialle” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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