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Montenegrole antav ELi abi: audiitorite sõnul käsitles abi olulisi 
vajadusi, kuid mõju ei ole piisav 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimisi pidavale Montenegrole 
antav ELi abi aidanud edukalt toetada seadusandlikke muudatusi ja kodanikuühiskonna institutsioonide 
loomist. Edenemine on aga olnud aeglane ja riigi ametiasutuste poolne reformitahe on kohati olnud nõrk. 

Audiitorid uurisid Montenegro haldussuutlikkuse suurendamisele antavat ELi abi. Uuriti kolme põhivaldkonna 
(avaliku halduse reform, transport ja keskkond) ja leiti, et need käsitlesid olulisi vajadusi. Projektide mõjusus oli 
aga sageli piiratud, kuna nende tulemusi ei kasutatud täielikult või Montenegro ametiasutused ei võtnud 
nendega seoses järelmeetmeid. Suurem osa projektidest ei sisaldanud selget nõuet, mille kohaselt oleksid 
riiklikud ametiasutused pidanud ELi investeeringuid täiendama ja neid ära kasutama. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Hans Gustaf Wessbergi sõnul „liigub Montenegro Euroopa Liiduga 
integreerimise suunas. Kuid reformide elluviimise kiirus sõltub muu hulgas riigi ametiasutuste tahtest tagada ELi 
abi mõjusus täiel määral.“ 

Audiitorite sõnul olid auditeeritud projektid enamasti hästi hallatud ja koordineeritud ja nendes võeti arvesse 
teiste rahastajate tehtud tööd. Kontrollikoda leidis aga ka näiteid kattuvustest ja juhtudest, kus teabevahetust 
mitut ühinemiseelset riiki hõlmavate projektide vahel saaks parandada. Komisjon küll jälgis edenemist, kuid 
hindamine oli kvalitatiivne ning see hõlmas avaliku halduse erinevaid osi, mis muutis haldussuutlikkuse üldise 
paranemise hindamise keeruliseks.  

Audiitorite sõnul toimisid poliitilise dialoogi mehhanismid hästi, kuid sellistes olulistes valdkondades, nagu 
avaliku halduse reform, keskkond ja korruptsioonivastane võitlus, on reformidega vaid väga aeglaselt tulemusi 
saavutatud. Piiratud edusammud võtmetähtsusega valdkondades tulenesid sageli riiklike ametiasutuste 
ebapiisavast pühendumisest reformide läbiviimisele. Komisjoni käsutuses on reformide soodustamise vahendid, 
kuid alati ei ole selge, kas ja kuidas neid kasutatakse siis, kui ELi toetatavate uute seaduste ja institutsioonide abil 
tulemusi ei saavutata.  

Audiitorite sõnul ei kasutanud komisjon vahendite detsentraliseeritud haldamise võimalusi täiel määral ära, kuigi 
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see oleks võinud olla kasulik haldussuutlikkuse suurendamiseks teadmussiirde näol. 

Aruanne sisaldab soovitusi Montenegro haldussuutlikkuse parandamiseks. Eelkõige peaks komisjon: 

• tegema järelevalvet piirkondlikul tasandil antava abi asjakohasuse üle ning parandama riiklike ja 
piirkondlike meetmete vahelist kooskõlastamist; 

• nõudma, et riiklikud ametiasutused pühenduksid aktiivselt projektide väljundite kasutamisele ja 
tulemuste kontrollimisele, ning võtma edasise abi investeerimisel arvesse seda, kas nimetatud kohustusi on 
täidetud; 

• praegustele algatustele toetudes välja töötama paremad vahendid, mille abil mõõta haldussuutlikkuse 
suurendamise alal tehtud edusamme; 

• kasutama täielikult ära reformi edenemise toetamise vahendeid ja andma tegevuse kohta aru; 

• kasutama detsentraliseeritud haldust hea haldustava levitamiseks. 

 

Toimetajatele 

2010. aastal sai Montenegro ELi kandidaatriigi staatuse ja 2012. aasta juunis kiitis nõukogu heaks 
läbirääkimisraamistiku, mille alusel alustati ühinemisläbirääkimisi. Avatud on 22 läbirääkimispeatükki 35-st ja 
kaks neist on ajutiselt suletud. 

Komisjon on aidanud Montenegrol institutsioone üles ehitada ja haldussuutlikkust suurendada, et toetada riigi 
liikumist demokraatia suunas ja majanduslikku arengut. ELi ühinemiseelset abi antakse nii rahalisena 
(ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames) kui mitterahalisena (poliitilise dialoogi mehhanismide raames). 

Perioodil 2007–2013 eraldas EL Montenegrole ühinemise ettevalmistamiseks rahalist abi summas 235,7 miljonit 
eurot. 76 % summast oli 2015. aasta lõpuks lepingutega kaetud. Perioodiks 2014–2020 on riigile antavate 
soovituslike rahaeraldiste summa 270,5 miljonit eurot. Samuti on Montenegrol juurdepääs mitut abisaajat 
hõlmavate programmide raames rahastatavatele projektidele ja programmidele, mida viiakse ellu kogu Lääne-
Balkani piirkonnas ja Türgis. 

 

Eriaruanne nr 20/2016: „Haldussuutlikkuse suurendamine Montenegros: edusamme on tehtud, kuid paljudes 
põhivaldkondades vajatakse paremaid tulemusi“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 


