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Potrivit Curții de Conturi Europene, ajutorul acordat de UE
Tunisiei a fost în general bine cheltuit, dar deficiențele de
gestiune trebuie să fie remediate
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, asistența
financiară acordată de UE Tunisiei după Primăvara arabă din 2011 a fost utilizată în general în
mod corespunzător. Acest ajutor a contribuit semnificativ la tranziția democratică și la
stabilitatea economică a Tunisiei după revoluție. Cu toate acestea, potrivit Curții, au existat mai
multe neajunsuri în modul în care Comisia Europeană a gestionat asistența respectivă.
„Revoluția iasomiei” din Tunisia din ianuarie 2011 a fost prima dintr-o serie de revolte cunoscute
sub denumirea de „Primăvara arabă”. De atunci, Tunisia a înregistrat progrese semnificative în
tranziția către democrație în cursul unei perioade de incertitudine, caracterizată prin instabilitate
politică, tulburări sociale și atacuri teroriste. Uniunea Europeană a acordat un sprijin politic și
financiar substanțial pentru a ajuta Tunisia să facă față acestor noi provocări. Asistența alocată de
UE acestei țări în perioada 2011-2015 s-a ridicat la 1,3 miliarde de euro.
Curtea a constatat că Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia au reacționat prompt,
acordând sprijin financiar pentru a aborda două provocări principale: criza economică și tranziția
către democrație. Comisia a încercat însă să trateze prea multe domenii, consecința fiind că
impactul potențial al ajutorului pe care l-a acordat a fost diluat și că numeroasele sale activități
au fost dificil de gestionat. Coordonarea cu donatorii principali, precum și cea din cadrul
instituțiilor UE și a serviciilor acestora a fost bună, dar nu s-a reușit realizarea unei programări în
comun cu statele membre.
„Tunisia se luptă să mențină stabilitatea economică, iar securitatea a devenit o provocare
importantă pentru această țară”, a afirmat domnul Karel Pinxten, membrul Curții responsabil
de acest raport. „Într-un astfel de context, gestionarea eficace a sprijinului financiar acordat de
UE este crucială”.
Finanțarea din partea UE a fost furnizată sub formă de sprijin bugetar, printr-un împrumut de
asistență macrofinanciară și prin proiecte de sine stătătoare. Potrivit Curții, programele de sprijin
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bugetar au permis transferul rapid al unor fonduri substanțiale și au ajutat autoritățile tunisiene
să contureze un program de reformă. Condițiile impuse erau însă prea flexibile, ceea ce a redus
motivația autorităților tunisiene de a adopta măsurile prevăzute în acorduri. O evaluare PEFA
(privind cheltuielile publice și responsabilitatea financiară), care ar putea servi ca barometru
demn de încredere al progreselor reale ale reformei finanțelor publice, nu a mai fost realizată din
2010.
Sprijinul bugetar a fost acordat în trei sectoare, dar două dintre acestea nu dispuneau de strategii
sectoriale credibile. Atât în cazul sprijinului bugetar, cât și în cazul proiectelor de sine stătătoare,
au fost identificate situații în care obiectivele nu erau nici specifice, nici măsurabile.
În opinia Curții, autoritățile tunisiene au pus în aplicare o serie de reforme importante, dar
într-un ritm foarte lent. Aceasta se explică, în principal, prin numeroasele schimbări de guvern,
precum și prin gravitatea și numărul important al celorlalte dificultăți întâmpinate. Comisia și-a
exprimat angajamentul de a continua să sprijine Tunisia, atât pe plan politic, cât și din punct de
vedere financiar, pentru a face față acestor dificultăți.
Curtea formulează o serie de recomandări referitoare la planificarea asistenței și la gestionarea
sprijinului acordat de UE. În special, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia ar trebui să
consolideze programarea și concentrarea asistenței. Comisia ar trebui să regândească modul în
care sunt implementate programele de sprijin bugetar. De asemenea, Comisia ar trebui să
îmbunătățească planificarea proiectelor prin stabilirea de obiective clare și de indicatori realiști
pentru monitorizarea performanței proiectelor.
Raportul special nr. 3/2017, intitulat „Asistența acordată Tunisiei de către UE”, este disponibil în
23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.
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