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Auditoriai teigia, kad ES pagalba Tunisui iš esmės buvo 
panaudota tinkamai, tačiau būtina taisyti valdymo 
trūkumus 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, ES finansinė pagalba Tunisui po 2011 m. 
Arabų pavasario iš esmės buvo panaudota tinkamai. Pagalba ženkliai prisidėta prie perėjimo 
prie demokratijos ir ekonominio stabilumo Tunise po revoliucijos. Tačiau, auditorių nuomone, 
buvo tam tikrų trūkumų, susijusių su Komisijos vykdomu pagalbos valdymu. 

2011 m. sausio mėn. prasidėjusi Tuniso „Jazminų revoliucija“ buvo pirmasis Arabų pavasario 
sukilimų serijos įvykis. Nuo tada Tunisas padarė didelę pažangą vykdant perėjimą prie 
demokratijos netikrumo laikotarpiu, kuriam būdingas politinis nestabilumas, socialiniai 
neramumai ir teroristiniai išpuoliai. Europos Sąjunga suteikė didelę politinę ir finansinę paramą, 
siekdama padėti šaliai įveikti šiuos naujus iššūkius. 2011–2015 m. laikotarpiu ES Tunisui skyrė 
1,3 milijardo eurų pagalbą. 

Auditoriai nustatė, kad Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija greitai reagavo teikdamos 
finansinę paramą, atsižvelgiant į du pagrindinius uždavinius: ekonominę krizę ir perėjimą prie 
demokratijos. Tačiau Komisija bandė apimti pernelyg daug sričių, todėl galimas jos pagalbos 
poveikis sumažėjo ir buvo sudėtinga valdyti daugybę jos veiksmų. Nors koordinavimas su 
pagrindiniais paramos teikėjais ir ES institucijose ir tarnybose buvo geras, su valstybėmis narėmis 
bendro programavimo nepasiekta. 

„Tuniso pastangos siekiant išlaikyti ekonominį stabilumą ir saugumą tapo svarbiu iššūkiu šaliai, – 
pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Karel Pinxten. – Atsižvelgiant į šį 
kontekstą, svarbiausias yra veiksmingas ES finansinės paramos valdymas.“ 

ES lėšos buvo skiriamos teikiant paramą biudžetui, makrofinansinės pagalbos paskolą ir 
finansuojant atskirus projektus. Auditoriai teigia, kad paramos biudžetui programų atveju didelės 
lėšos buvo pervestos greitai, o tai padėjo Tuniso institucijoms formuoti reformų darbotvarkę. 
Tačiau sąlygos buvo pernelyg lanksčios, todėl sumažėjo Tuniso institucijų paskatos imtis 
susitarimuose nustatytų priemonių. Viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės vertinimas, kuris 
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galėtų būti užtikrintas faktinės reformų pažangos viešųjų finansų sektoriuje barometras, nebuvo 
atliktas nuo 2010 m. 

Paramai biudžetui dviejuose ar trijuose sektoriuose trūko patikimų sektorių strategijų. Tiek 
paramos biudžetui, tiek projektų atveju nustatyta pavyzdžių, kai tikslai nebuvo nei konkretūs, nei 
išmatuojami. 

Auditoriai teigia, kad Tuniso institucijos įgyvendino keletą svarbių reformų, tačiau labai lėtai. Tai 
iš esmės nulėmė dažni pokyčiai vyriausybėje ir daugybė iškilusių kitų rimtų sunkumų. Kad padėtų 
įveikti šiuos sunkumus, Komisija įsipareigojo toliau teikti Tunisui politinę ir finansinę paramą. 

Auditoriai pateikia kelias rekomendacijas dėl pagalbos planavimo ir ES paramos valdymo. Europos 
išorės veiksmų tarnyba ir Komisija visų pirma turėtų stiprinti programavimą ir pagalbos prioritetų 
nustatymą. Komisija turėtų peržiūrėti būdus, kuriais įgyvendinamos paramos biudžetui 
programos. Ji taip pat turėtų patobulinti projektų planavimą, nustatydama aiškius tikslus ir 
realistiškus rodiklius, skirtus stebėti projektų veiksmingumą. 

Specialioji ataskaita Nr. 3/2017: „ES pagalba Tunisui“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito 
Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 


