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Pomoć EU-a Tunisu općenito je dobro iskorištena, ali 
potrebno je pronaći rješenja za nedostatke u vezi s 
upravljanjem, poručuju revizori 
Financijska pomoć koju je EU pružio Tunisu nakon Arapskog proljeća iz 2011. godine općenito je 
dobro iskorištena, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Pružena pomoć znatno je 
doprinijela demokratskoj tranziciji i gospodarskoj stabilnosti Tunisa nakon revolucije. 
Međutim, revizori su istaknuli da je postojao niz nedostataka u načinu na koji je Komisija 
upravljala tom pomoći. 

Tuniška „Revolucija jasmina” iz siječnja 2011. bila je prva u nizu pobuna poznatih kao „Arapsko 
proljeće”. Tunis je otad znatno napredovao u tranziciji u demokratsku zemlju tijekom razdoblja 
nesigurnosti obilježenog političkom nestabilnošću, društvenim nemirima i terorističkim 
napadima. Europska unija pružila je Tunisu znatnu političku potporu i isplatila velike iznose 
financijske pomoći kako bi pomogla toj zemlji u nošenju s novim izazovima. EU je u razdoblju 
2011. – 2015. za pomoć Tunisu izdvojio ukupno 1,3 milijarde eura. 

Revizori su utvrdili da su Europska služba za vanjsko djelovanje i Komisija pružile financijsku 
potporu u kratkom roku kako bi se pružio odgovor na dva glavna izazova: gospodarsku krizu i 
tranziciju u demokratsku zemlju. Međutim, Komisija se usmjerila na prevelik broj područja, zbog 
čega je umanjen potencijalni učinak pomoći koju je pružala i otežano upravljanje brojnim 
aktivnostima koje je provodila. Koordinacija s glavnim donatorima te unutar institucija i odjela 
EU-a bila je dobra, no nije realizirana zajednička izrada programa s državama članicama. 

„Tunis se bori s poteškoćama pri održavanju gospodarske stabilnosti, a sigurnost je postala važan 
izazov za tu zemlju”, naveo je Karel Pinxten, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo 
izvješće. „U takvom je kontekstu djelotvorno upravljanje financijskom potporom EU-a od 
presudne važnosti.”  

Financijska pomoć EU-a pružena je u obliku proračunske potpore i zajma makrofinancijske 
pomoći te provedbom samostalnih projekata. S pomoću programa proračunske potpore 
omogućen je brz prijenos velikih iznosa sredstava, a tuniškim vlastima pružena je pomoć pri 
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sastavljanju plana reformi, navode revizori. Međutim, uvjeti su bili previše fleksibilni zbog čega su 
tuniške vlasti imale manje poticaja na provedbu mjera utvrđenih u sporazumima o financiranju. 
Procjena javnih rashoda i financijske odgovornosti, koja bi poslužila kao priznato mjerilo stvarnog 
napretka reformi u sektoru javnih financija, nije obavljena od 2010. godine.  

Za dva od triju sektora u kojima je pružena proračunska potpora nije utvrđena uvjerljiva strategija 
za tu potporu. Bilo je slučajeva u kojima ni ciljevi proračunske potpore ni ciljevi samostalnih 
projekata nisu bili ni konkretni ni mjerljivi. 

Revizori ističu da su tuniške vlasti provele niz važnih reformi, ali vrlo sporo. Uzrok tome najvećim 
je dijelom ležao u brojnim promjenama vlade te ozbiljnosti i broju drugih izazova s kojima se 
Tunis suočavao. Komisija se obvezala na to da će nastaviti pružati političku i financijsku potporu 
Tunisu u nošenju s tim izazovima. 

Revizori su iznijeli niz preporuka u vezi s planiranjem pomoći i upravljanjem potporom EU-a. 
Europska služba za vanjsko djelovanje i Komisija posebno bi trebale poboljšati izradu programa i 
povećati usmjerenost pomoći. Komisija bi trebala preispitati načine na koje se provode programi 
programe proračunske potpore. Također bi trebala unaprijediti planiranje projekata 
određivanjem jasnih ciljeva i realističnih pokazatelja za mjerenje uspješnosti projekata. 

Tematsko izvješće br. 3/2017 „Pomoć EU-a Tunisu” dostupno je na internetskim stranicama Suda 
eca.europa.eu na 23 jezika EU-a. 

 


