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EU-steun aan Tunesië werd over het algemeen goed 
besteed maar tekortkomingen in het beheer moeten 
worden verholpen, aldus controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer werd de financiële bijstand van de EU 
aan Tunesië na de Arabische lente in 2011 over het algemeen goed besteed. Met de steun werd 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de democratische overgang en de economische 
stabiliteit na de revolutie. Het beheer van de bijstand door de Europese Commissie vertoonde 
echter een aantal tekortkomingen, aldus de controleurs. 

De Tunesische “Jasmijnrevolutie” van januari 2011 was de eerste in de reeks opstanden van de 
Arabische lente. Sindsdien heeft Tunesië substantiële vooruitgang geboekt met de overgang naar 
democratie in een periode van onzekerheid die wordt gekenmerkt door politieke instabiliteit, 
sociale onrust en terroristische aanslagen. De Europese Unie heeft aanzienlijke politieke en 
financiële steun geboden om het land te helpen deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. In 
de periode 2011-2015 bedroeg de EU-bijstand aan Tunesië in totaal 1,3 miljard euro. 

De controleurs constateerden dat de Europese dienst voor extern optreden en de Commissie snel 
hebben gereageerd door financiële steun te bieden voor de aanpak van de twee belangrijkste 
uitdagingen: de economische crisis en de overgang naar de democratie. Maar de Commissie 
heeft geprobeerd te veel gebieden aan te pakken, waardoor de potentiële impact van de steun 
verwaterde en het moeilijk was om de talrijke activiteiten te beheren. Hoewel de coördinatie met 
de belangrijkste donoren en binnen de EU-instellingen en afdelingen goed was, vond er geen 
gezamenlijke programmering met de lidstaten plaats. 

“Tunesië heeft moeite om de economische stabiliteit te bewaren en veiligheid is een grote 
uitdaging geworden voor het land”, aldus de heer Karel Pinxten, het voor dit verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Tegen die achtergrond is een doeltreffend 
beheer van financiële EU-steun van het grootste belang.”  

De EU-financiering werd verstrekt door middel van begrotingssteun, een lening voor 
macrofinanciële bijstand en zelfstandige projecten. Volgens de controleurs werd in het kader van 
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de programma’s voor begrotingssteun een aanzienlijke hoeveelheid middelen snel overgedragen 
en werden de Tunesische autoriteiten zo geholpen bij het vormgeven van een 
hervormingsagenda. Maar de voorwaarden waren te flexibel, waardoor de Tunesische 
autoriteiten minder werden gestimuleerd om de in de overeenkomsten gespecificeerde 
maatregelen te nemen. Er is sinds 2010 geen beoordeling inzake overheidsuitgaven en financiële 
verantwoordingsplicht verricht, die zou kunnen dienen als erkende graadmeter van de 
daadwerkelijke vorderingen op het gebied van de hervormingen van de overheidsfinanciën.  

Bij twee van de drie sectoren waarvoor begrotingssteun werd verleend, ontbrak een 
geloofwaardige sectorale strategie. Er waren bij zowel begrotingssteun als zelfstandige projecten 
gevallen waarin de doelstellingen specifiek noch meetbaar waren. 

De Tunesische autoriteiten hebben volgens de controleurs een aantal belangrijke hervormingen 
doorgevoerd, maar in een zeer traag tempo. Dit was voornamelijk te wijten aan de talrijke 
regeringswisselingen en de ingrijpende aard van de vele andere uitdagingen waaraan ze het 
hoofd moesten bieden. De Commissie heeft zich ertoe verbonden om Tunesië zowel politieke als 
financiële steun te blijven verlenen om deze uitdagingen aan te pakken. 

De controleurs doen een aantal aanbevelingen met betrekking tot de planning van de bijstand en 
het beheer van de EU-steun. Met name moeten de Europese dienst voor extern optreden en de 
Commissie de programmering en de focus van de bijstand versterken. De Commissie moet de 
manieren waarop de programma’s voor begrotingssteun worden uitgevoerd, herzien. Zij moet 
ook de projectplanning verbeteren door het vaststellen van duidelijke doelstellingen en 
realistische indicatoren voor het monitoren van de projectprestaties. 

Speciaal verslag nr. 3/2017 “EU-bijstand aan Tunesië” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website 
van de ERK (eca.europa.eu). 

 


