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Tarkastajat EU:n tuesta Montenegrolle: tarpeet on otettu huomioon 
mutta tuki ei ole riittävän vaikuttavaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että tuella, jota EU on antanut 
Montenegrolle maan käydessä neuvotteluja Euroopan unioniin liittymisestä, on onnistuneesti tuettu 
lainsäädännön muuttamista ja autettu perustamaan yhteiskunnallisia instituutioita. Edistyminen on kuitenkin 
ollut hidasta ja kansallisten viranomaisten sitoutuminen uudistuksiin on ollut toisinaan heikkoa. 

Tarkastajat tutkivat tukea, jota EU on antanut hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen Montenegrossa. He 
tarkastivat 19 hanketta kolmella keskeisellä alalla, joita ovat julkishallinnon uudistaminen, liikenne ja ympäristö. 
Tarkastuksessa ilmeni, että hankkeet kohdistuivat tärkeisiin tarpeisiin. Hankkeiden vaikuttavuutta kuitenkin 
heikensi usein se, että tuotoksia ei joko hyödynnetty täysimääräisesti tai Montenegron viranomaiset eivät 
toteuttaneet niiden osalta jatkotoimia. Useimmissa hankkeissa ei ollut asetettu kansallisille viranomaisille selvää 
vaatimusta toteuttaa EU:n investointien osalta jatkotoimia ja hyödyntää investointeja. 

“Montenegro on edistynyt Euroopan unioniin yhdentymisen tiellä”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg. “Uudistusten nopeus riippuu kuitenkin muun muassa 
siitä, kuinka hyvin kansalliset viranomaiset ovat sitoutuneet varmistamaan, että EU-tuki on kokonaisuudessaan 
vaikuttavaa.” 

Tarkastajien mukaan hankkeita hallinnoitiin ja koordinoitiin useimmissa tapauksissa hyvin ja niissä otettiin 
huomioon muiden rahoittajien suorittama työ. Tarkastajat havaitsivat kuitenkin esimerkkejä päällekkäisyyksistä 
ja tapauksista, joissa olisi aiheellista parantaa tietojenvaihtoa sellaisten hankkeiden kanssa, jotka koskevat useita 
liittymistä edeltävässä vaiheessa olevia maita. Komissio seurasi edistymistä, mutta arviointi oli laadullista ja 
kohdistui julkishallinnon eri osiin. Tämän vuoksi oli vaikeaa mitata hallinnollisten valmiuksien parantumista 
pidemmällä aikavälillä.  

Tarkastajat totesivat, että poliittisen vuoropuhelun mekanismit toimivat hyvin, mutta uudistusten seurauksena 
syntyy tuloksia hitaasti julkishallinnon tärkeillä aloilla, kuten ympäristöalalla ja korruptiontorjunnassa. Hidas 
edistyminen avainaloilla johtui usein siitä, että kansalliset viranomaiset olivat sitoutuneet uudistuksiin heikosti. 
Komissiolla on käytössään uudistuksia edistäviä keinoja, mutta ei ole aina selvää, sovelletaanko näitä keinoja tai 
kuinka niitä sovelletaan, jos EU:n tukemat uudet lait ja instituutiot eivät tuota tuloksia.  
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Tarkastajat huomauttavat lisäksi, että komissio ei ole täysimääräisesti hyödyntänyt varojen hajautetun 
hallinnoinnin tarjoamia mahdollisuuksia, vaikka hajautettu hallinnointi olisi tietämyksen siirron kautta voinut olla 
hyödyllistä hallinnollisten valmiuksien vahvistamisessa. 

Kertomuksessa annetaan suosituksia Montenegron hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi. Komission olisi 
erityisesti 

• seurattava tuen tarkoituksenmukaisuutta alueellisella tasolla ja parannettava kansallisten ja alueellisten 
toimien välistä koordinointia 

• vaadittava, että kansalliset viranomaiset sitoutuvat aktiivisesti hyödyntämään hankkeiden tuotoksia ja 
toteuttamaan tulosten osalta jatkotoimia, ja tarkistettava näiden sitoumusten noudattaminen kun se päättää, 
mille aloille tuki osoitetaan tulevaisuudessa 

• kehitettävä nykyisten aloitteiden pohjalta parempia välineitä hallinnollisten valmiuksien parantamisessa 
saavutetun edistymisen mittaamiseksi 

• hyödynnettävä täysimääräisesti uudistusten edistämiseen käytettävissä olevia keinoja ja raportoitava 
toteutetuista toimista 

• käytettävä hajautettua hallinnointia hyvien hallintotapojen levittämiseen. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Montenegrosta tuli vuonna 2010 Euroopan unionin jäsenehdokasvaltio, ja kesäkuussa 2012 neuvosto hyväksyi 
neuvottelukehyksen, minkä jälkeen liittymisneuvottelut alkoivat. Tähän mennessä on avattu 24 neuvottelulukua 
(kaikkiaan 35 luvusta), ja näistä luvuista kaksi on alustavasti suljettu. 

Komissio on auttanut Montenegroa kehittämään yhteiskunnan rakenteita ja parantamaan hallinnollisia 
valmiuksia. Sen tavoitteena on tukea Montenegroa muuttumaan demokraattiseksi ja taloudellisesti 
kehittyneeksi maaksi. EU:n liittymistä valmisteleva tuki on sekä liittymistä valmistelevan välineen kautta 
annettavaa rahallista tukea että poliittisen vuoropuhelun mekanismien kautta annettavaa muuta kuin rahallista 
tukea. 

Kaudella 2007–2013 EU osoitti Montenegrolle 235,7 miljoonaa euroa rahoitustukea auttaakseen sitä 
valmistelemaan unioniin liittymistä. Tästä määrästä 76 prosenttia oli sidottu sopimuksiin vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Ohjeellisessa määrärahajaossa Montenegrolle on osoitettu 270,5 miljoonaa euroa kaudeksi 2014–
2020. Maa voi myös osallistua koko Länsi-Balkanin alueen ja Turkin kattavista usean edunsaajan ohjelmista 
rahoitettuihin ohjelmiin ja hankkeisiin. 

 

Erityiskertomus nro 20/2016 ”Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen Montenegrossa: edistystä on 
tapahtunut mutta parempia tuloksia tarvitaan monilla avainaloilla” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


