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ES atbalsts Tunisijai kopumā ir izlietots labi, bet jānovērš 
nepilnības pārvaldībā, secina revidenti 
ES finansiālā palīdzība, kuru pēc 2011. gada Arābu pavasara sniedza Tunisijai, kopumā bija 
izlietota labi, secināts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Pēc revolūcijas atbalsts 
ievērojami veicināja Tunisijas pāreju uz demokrātiju un ekonomisko stabilitāti. Tomēr revidenti 
uzskata, ka bija vairākas nepilnības veidā, kādā Eiropas Komisija pārvaldīja palīdzību. 

Tunisijas “jasmīnu revolūcija” 2011. gada janvārī bija pirmā sacelšanās Arābu pavasara nemieru 
virknē. Kopš tā laika Tunisija ir ievērojami virzījusies pārejā uz demokrātiju nenoteiktības periodā, 
kuru raksturo politiskā nestabilitāte, sociālie nemieri un teroristu uzbrukumi. Eiropas Savienība ir 
sniegusi ievērojamu politisko un būtisku finansiālo atbalstu, lai palīdzētu valstij risināt šīs jaunās 
problēmas. No 2011. līdz 2015. gadam ES palīdzība Tunisijai sasniedza 1,3 miljardus EUR. 

Revidenti konstatēja, ka Eiropas Ārējās darbības dienests un Komisija ātri reaģēja ar finansiālo 
atbalstu, lai risinātu divas galvenās problēmas, proti, ekonomisko krīzi un pāreju uz demokrātiju. 
Tomēr Komisija mēģināja risināt problēmas pārāk daudzās jomās, un tādējādi tās atbalsta 
potenciālā ietekme bija vājināta un daudzos pasākumus bija grūti pārvaldīt. Kaut arī koordinācija 
ar galvenajiem līdzekļu devējiem un ES iestādēs un struktūrvienībās bija laba, nebija īstenota 
kopīga plānošana ar dalībvalstīm. 

“Tunisija saskaras ar grūtībām ekonomiskās stabilitātes saglabāšanā, un drošība valstī ir kļuvusi 
par svarīgu problēmu”, teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Karel 
Pinxten. “Šādā situācijā ES finansiālā atbalsta efektīva pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga”.  

ES finansējums tika nodrošināts, izmantojot budžeta atbalstu, makrofinansiālās palīdzība 
aizdevumu un atsevišķus projektus. Ar budžeta atbalsta programmām ievērojami līdzekļi tika 
pārskaitīti ātri, un tās palīdzēja Tunisijas iestādēm izstrādāt reformas programmu, ziņo revidenti. 
Tomēr nosacījumi bija pārāk elastīgi, un tas mazināja stimulu Tunisijas iestādēm veikt pasākumus, 
kas bija formulēti nolīgumos. Kopš 2010. gada nav veikts publisko izdevumu un finansiālās 
pārskatatbildības novērtējums, kas varētu kalpot kā atzīts barometrs publisko finanšu 
reformēšanas reālajai virzībai.  
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Divās no trijām palīdzībai izraudzītajām nozarēm budžeta atbalstam nebija uzticamas nozares 
stratēģijas. Gan budžeta atbalstā, gan atsevišķos projektos tika konstatēti gadījumi, kad mērķi 
nebija ne konkrēti, ne izmērāmi. 

Revidenti uzskata, ka Tunisijas iestādes īstenoja dažas nozīmīgas reformas, bet tas notika ļoti lēni. 
Tā iemesls galvenokārt bija daudzas valdības maiņas un citu risināmo problēmu nozīmīgums un 
skaits. Komisija ir apņēmusies turpināt gan politiski, gan finansiāli atbalstīt Tunisiju šo problēmu 
risināšanā. 

Revidenti sniedz vairākus ieteikumus saistībā ar palīdzības plānošanu un ES atbalsta pārvaldību. 
Konkrēti, Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai jāstiprina plānošana un mērķtiecīgāk 
jāvirza palīdzība. Komisijai jāpārskata budžeta atbalsta programmu īstenošanas veidi. Tai arī 
jāuzlabo projektu plānošana, nosakot skaidrus mērķus un izstrādājot reālus rādītājus projektu 
rezultātu uzraudzībai. 

Īpašais ziņojums Nr. 3/2017 “ES palīdzība Tunisijai” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 
ES 23 valodā. 

 


