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Στήριξη της ΕΕ προς το Μαυροβούνιο: οι ανάγκες ικανοποιήθηκαν, 
ωστόσο ο αντίκτυπος είναι ανεπαρκής, δηλώνουν οι ελεγκτές 

Η στήριξη της ΕΕ προς το Μαυροβούνιο, παράλληλα με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθάρρυνε επιτυχώς την πραγματοποίηση νομοθετικών αλλαγών και 
συνέβαλε στη δημιουργία θεσμών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Εντούτοις, η πρόοδος ήταν αργή και ορισμένες φορές η βούληση των εθνικών αρχών να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις ήταν ασθενής. 

Οι εργασίες των ελεγκτών αφορούσαν τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας στο 
Μαυροβούνιο. Εξέτασαν 19 έργα σε τρεις κύριους τομείς: τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τις 
μεταφορές και το περιβάλλον και διαπίστωσαν ότι τα έργα ανταποκρίθηκαν σε σημαντικές ανάγκες. Εντούτοις, 
η αποτελεσματικότητά τους συχνά αποδυναμώθηκε, επειδή οι αρχές του Μαυροβουνίου δεν χρησιμοποίησαν 
πλήρως ούτε έδωσαν συνέχεια σε ορισμένες εκροές. Η πλειονότητα των έργων δεν απαιτούσαν σαφώς από τις 
εθνικές αρχές να δώσουν συνέχεια και να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις της ΕΕ. 

«Το Μαυροβούνιο πραγματοποιεί βήματα προόδου στην πορεία του για την προσχώρηση στην ΕΕ», δήλωσε ο 
Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Ωστόσο, 
η ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων εξαρτάται, μεταξύ άλλων πραγμάτων, από τη βούληση των εθνικών αρχών να 
διασφαλίσουν πλήρως την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διαχείριση και ο συντονισμός των έργων 
ήταν επαρκής, ενώ λαμβανόταν υπόψη το έργο που πραγματοποιούσαν άλλοι χορηγοί βοήθειας. Εντούτοις, 
εντόπισαν παραδείγματα στα οποία υπήρχαν αλληλοεπικαλύψεις ή στα οποία η διάδοση των πληροφοριών σε 
σχέση με έργα που κάλυπταν διάφορες χώρες σε προενταξιακό στάδιο θα μπορούσε να βελτιωθεί. Μολονότι η 
Επιτροπή παρακολουθούσε την πρόοδο, η αξιολόγησή της ήταν ποιοτικής φύσεως και κάλυπτε διάφορα 
τμήματα της δημόσιας διοίκησης, γεγονός το οποίο δυσχέραινε τη μέτρηση της βελτίωσης της διοικητικής 
ικανότητας μέσα στον χρόνο.  

Οι μηχανισμοί πολιτικού διαλόγου λειτουργούσαν ομαλά, αλλά σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, 
όπως του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, οι μεταρρυθμίσεις επιτυγχάνουν 
αποτελέσματα με αρκετά αργούς ρυθμούς, σύμφωνα με τους ελεγκτές. Η περιορισμένη πρόοδος σε βασικούς 
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τομείς οφειλόταν συχνά στην ασθενή βούληση των εθνικών αρχών να προβούν σε μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή 
διαθέτει μηχανισμούς για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε σαφές αν και με 
ποιον τρόπο θα γίνει χρήση τους, σε περίπτωση που οι νέοι νόμοι και θεσμοί με την υποστήριξη της ΕΕ δεν 
αποφέρουν αποτελέσματα.  

Οι ελεγκτές προσθέτουν ότι η Επιτροπή δεν αξιοποίησε πλήρως την αποκέντρωση της διαχείρισης των 
κονδυλίων, μολονότι κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, μέσω της 
μεταφοράς γνώσης. 

Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Μαυροβουνίου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή οφείλει: 

• να παρακολουθεί τη συνάφεια της στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο και να βελτιώσει τον συντονισμό 
μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων, 

• να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να δεσμευθούν ενεργά ότι θα χρησιμοποιούν τις εκροές των έργων και 
ότι θα δίδουν συνέχεια στα αποτελέσματά τους, καθώς και να λαμβάνει υπόψη της την τήρηση των 
δεσμεύσεων αυτών όταν αποφασίζει σχετικά με τους τομείς στους οποίους θα επενδύσει τη μελλοντική 
βοήθεια, 

• να αξιοποιήσει τις τωρινές πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων για τη μέτρηση 
της προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, 

• να εκμεταλλευθεί πλήρως τα εργαλεία για την υποστήριξη της προόδου των μεταρρυθμίσεων και να 
καταρτίζει εκθέσεις πεπραγμένων, 

• να χρησιμοποιήσει την αποκεντρωμένη διαχείριση για τη διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το 2010, το Μαυροβούνιο απέκτησε την ιδιότητα της υποψήφιας για προσχώρηση στην ΕΕ χώρας, τον Ιούνιο 
του 2012 το Συμβούλιο ενέκρινε σχετικό διαπραγματευτικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, άρχισαν οι 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Έχουν ανοίξει 24 από τα 35 διαπραγματευτικά κεφάλαια, εκ των οποίων δύο 
έκλεισαν προσωρινά. 

Η Επιτροπή συνέδραμε το Μαυροβούνιο στη δημιουργία θεσμών και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητάς 
του, υποστηρίζοντας τη μετάβασή του σε μια δημοκρατική και οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα. Η προενταξιακή 
βοήθεια της ΕΕ είναι, αφενός, χρηματοδοτική, στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, και, 
αφετέρου, μη χρηματοδοτική, μέσω των μηχανισμών πολιτικού διαλόγου. 

Κατά την περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε 235,7 εκατομμύρια ευρώ ως προενταξιακή βοήθεια στο 
Μαυροβούνιο, προκειμένου να υποστηρίξει τη χώρα στην προετοιμασία της για την προσχώρηση. Το 76 % του 
εν λόγω ποσού είχε αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεων έως το τέλος του 2015. Όσον αφορά την περίοδο 
2014-2020, η ενδεικτική χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη χώρα ανέρχεται σε 270,5 εκατομμύρια ευρώ. Η 
χώρα έχει επίσης πρόσβαση σε προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων 
πολλαπλών δικαιούχων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 20/2016, με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Μαυροβουνίου: έχουν 
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σημειωθεί μεν βήματα προόδου, αλλά χρειάζονται καλύτερα αποτελέσματα σε πολλούς βασικούς τομείς», 
είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


