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Pressmeddelande
Luxemburg den 28 mars 2017

EU:s bistånd till Tunisien har överlag använts väl, men det
fanns flera brister i förvaltningen som behöver åtgärdas,
säger revisorerna
EU:s bistånd till Tunisien efter den arabiska vårens revolution 2011 har överlag använts väl,
enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Pengarna har i stor utsträckning bidragit
till landets övergång till demokrati och ekonomiska stabilitet efter revolutionen. Men
revisorerna säger att det fanns flera brister i kommissionens förvaltning av biståndet.
”Jasminrevolutionen” i Tunisien i januari 2011 var den första i raden av den arabiska vårens
uppror. Sedan dess har Tunisien kommit långt i sin politiska övergång till demokrati under en
period av osäkerhet som präglats av politisk instabilitet, social oro och terrorattacker. EU har gett
betydande politiskt och ekonomiskt stöd för att hjälpa Tunisien att klara de nya utmaningarna.
Under perioden 2011–2015 gav EU totalt 1,3 miljarder euro i bistånd till Tunisien.
Revisorerna fann att Europeiska utrikestjänsten och kommissionen reagerade snabbt och gav
landet ekonomiskt stöd för att hjälpa det att möta de två största utmaningarna: den ekonomiska
krisen och övergången till demokrati. Men kommissionen försökte hantera alltför många
områden med resultatet att biståndets potentiella effekt försvagades och att de många
åtgärderna blev svåra att hantera. EU:s insatser var väl samordnade med de största givarna och
inom EU:s institutioner och avdelningar, men det förekom ingen gemensam programplanering
med medlemsstaterna.
”Tunisien kämpar för att bevara den ekonomiska stabiliteten, och säkerheten har blivit ett
problem i landet”, sade Karel Pinxten, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Mot den bakgrunden är det av yttersta vikt att EU:s ekonomiska bistånd förvaltas
väl.”
EU:s finansiering tillhandahölls som budgetstöd, makroekonomiskt stödlån och fristående
projekt. Budgetstödprogrammen förde snabbt över betydande medel och hjälpte de tunisiska
motparterna att ta fram en reformagenda, säger revisorerna. Men villkoren var alltför flexibla
vilket minskade de tunisiska myndigheternas incitament att vidta de åtgärder som angavs i
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överenskommelserna. En bedömning av offentliga utgifter och ekonomisk ansvarighet (Pefa),
som skulle kunna tjäna som ett ovedersägligt test av hur långt man verkligen har kommit med
reformerna av de offentliga finanserna, har inte gjorts sedan 2010.
Budgetstödet till två av tre sektorer saknade trovärdiga sektorsstrategier. Det fanns fall inom
både budgetstöd och fristående projekt där åtgärdernas mål varken var specifika eller mätbara.
De tunisiska myndigheterna genomförde en del betydande reformer, säger revisorerna, men i
mycket långsam takt. Att det tog så lång tid berodde huvudsakligen på att regeringen byttes ut
åtskilliga gånger och på att de övriga svårigheter som landet stod inför var så speciella och så
många. Kommissionen har åtagit sig att fortsätta hjälpa Tunisien både politiskt och ekonomiskt
att hantera dessa svårigheter.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer om planeringen av biståndet och förvaltningen
av EU:s åtgärder. Framför allt bör utrikestjänsten och kommissionen förbättra
programplaneringen av biståndet och rikta det bättre. Kommissionen bör se över det sätt på
vilket budgetstödprogrammen genomförs. Den bör även förbättra planeringen av projekt och
fastställa tydliga mål och realistiska indikatorer för övervakningen av projektetens resultat.
Särskild rapport nr 3/2017 EU:s bistånd till Tunisien finns på 23 EU-språk på revisionsrättens
webbplats eca.europa.eu.
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