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B'mod ġenerali, l-għajnuna li l-UE tat lit-Tuneżija ntnefqet 
tajjeb, iżda jeħtieġ li jiġu indirizzati xi nuqqasijiet fil-
ġestjoni tagħha, jgħidu l-Awdituri 
Rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jgħid li, b'mod ġenerali, l-assistenza 
finanzjarja li l-UE tat lit-Tuneżija wara r-Rebbiegħa Għarbija tal-2011 intnefqet tajjeb. L-
għajnuna kkontribwiet sinifikattivament għat-tranżizzjoni demokratika u għall-istabbiltà 
ekonomika tat-Tuneżija wara r-rivoluzzjoni. Madankollu, l-awdituri jgħidu li kien hemm għadd 
ta' nuqqasijiet fil-mod ta' kif il-Kummissjoni Ewropea mmaniġġjat l-assistenza li ngħatat. 

Ir-"rivoluzzjoni tal-Ġiżimin" li seħħet fit-Tuneżija f'Jannar 2011 kienet l-ewwel waħda minn 
sensiela ta' rewwixti tar-Rebbiegħa Għarbija. Minn dak iż-żmien 'il hawn, it-Tuneżija avvanzat 
sostanzjalment fit-tranżizzjoni tagħha lejn id-demokrazija matul perjodu ta' inċertezza li kien 
ikkaratterizzat minn instabbiltà politika, ferment soċjali u attakki terroristiċi. L-Unjoni Ewropea 
pprovdiet appoġġ politiku konsiderevoli kif ukoll appoġġ finanzjarju sostanzjali biex tgħin lill-pajjiż 
jiffaċċja dawn l-isfidi l-ġodda. Matul il-perjodu 2011 sa 2015, l-assistenza li l-UE tat lit-Tuneżija 
ammontat għal total ta' EUR 1.3 biljun. 

L-Awdituri sabu li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kummissjoni rreaġew b'mod rapidu 
billi pprovdew appoġġ finanzjarju għall-indirizzar taż-żewġ sfidi prinċipali: il-kriżi ekonomika u t-
tranżizzjoni lejn id-demokrazija. Iżda l-Kummissjoni ppruvat tittratta għadd kbir wisq ta' oqsma, li 
kien ifisser li l-impatt potenzjali tal-għajnuna tagħha tnaqqas u li kien diffiċli biex l-attivitajiet 
numerużi tagħha jiġu mmaniġġjati. Għalkemm il-koordinazzjoni mad-donaturi prinċipali u fi ħdan 
l-istituzzjonijiet u d-dipartimenti tal-UE kienet tajba, ma kienx hemm programmazzjoni konġunta 
mal-Istati Membri. 

"It-Tuneżija qed issibha diffiċli biex iżżomm stabbiltà ekonomika, u s-sigurtà saret sfida importanti 
għall-pajjiż”, qal is-Sur Karel Pinxten, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. "F'kuntest bħal dan, il-ġestjoni effettiva tal-appoġġ finanzjarju li jingħata mill-UE 
hija tal-ogħla importanza”. 

Il-finanzjament mill-UE twassal permezz ta' appoġġ baġitarju, selfa ta' Assistenza 
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Makrofinanzjarja u proġetti awtonomi. L-awdituri jgħidu li l-programmi ta' appoġġ baġitarju 
ttrasferew fondi sostanzjali b'mod rapidu u għenu lill-awtoritajiet Tuneżini biex jiffurmaw aġenda 
għar-riforma. Iżda l-kundizzjonijiet kienu flessibbli wisq, u dan naqqas l-inċentiv għall-awtoritajiet 
Tuneżini biex jieħdu l-miżuri speċifikati fil-ftehimiet. Valutazzjoni tan-Nefqa Pubblika u 
Responsabbiltà Finanzjarja, li tista' sservi bħala barometru affidabbli tal-progress veru li sar fir-
riforma tal-finanzi pubbliċi, ilha ma ssir mill-2010.  

L-appoġġ baġitarju f'żewġ setturi minn tlieta ma kellux strateġiji settorjali kredibbli. Kien hemm 
każijiet kemm bi proġetti ta' appoġġ baġitarju kif ukoll bi proġetti awtonomi fejn l-objettivi la 
kienu speċifiċi u lanqas ma setgħu jitkejlu. 

L-awdituri jgħidu li l-awtoritajiet Tuneżini implimentaw xi riformi sinifikanti, iżda b'ritmu bil-mod 
ħafna. Dan kien prinċipalment dovut għall-ħafna tibdil ta' gvernijiet u għan-natura u l-għadd 
sinifikanti tal-isfidi l-oħra li ġew iffaċċjati. Il-Kummissjoni impenjat lilha nfisha biex tkompli 
tappoġġa lit-Tuneżija, kemm politikament kif ukoll finanzjarjament, fl-indirizzar ta' dawn l-isfidi. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw l-ippjanar tal-assistenza u l-
ġestjoni tal-appoġġ tal-UE. B'mod partikolari, jenħtieġ li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u 
l-Kummissjoni jsaħħu l-programmazzjoni u l-fokus tal-assistenza. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tirrevedi l-modi ta' kif il-programmi ta' appoġġ baġitarju jiġu implimentati. Jenħtieġ ukoll li hija 
ttejjeb l-ippjanar tal-proġetti billi tistipula objettivi ċari u billi tistabbilixxi indikaturi realistiċi għall-
monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2017 "Assistenza mill-UE lit-Tuneżija" huwa disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA, eca.europa.eu, bi 23 lingwa tal-UE. 

 


