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Európai Számvevőszék: a Montenegrónak nyújtott uniós támogatás 
megfelelt a szükségleteknek, de nem fejtett ki elegendő hatást 

Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint az Európai Unióval tárgyalásokat folytató 
Montenegrónak nyújtott uniós támogatás sikeresen hozzájárult a jogszabályi változások megvalósításához és 
a közigazgatási intézmények létrehozásához. A haladás azonban lassú, és a nemzeti hatóságok nem mindig 
mutatnak kellő elkötelezettséget a reform iránt. 

Ellenőreink a montenegrói adminisztratív kapacitás megerősítéséhez nyújtott uniós támogatást vizsgálták. Úgy 
találták, hogy a három fő ágazaton – közigazgatási reform, közlekedés és környezetvédelem – belül ellenőrzött 
19 projekt valóban fontos szükségletek kielégítésére irányult. Eredményességüket azonban több esetben 
hátráltatta, hogy a montenegrói hatóságok nem használták ki teljes mértékben vagy a későbbiekben nem 
hasznosították az eredményeket. A projektek többsége nem írta elő egyértelműen a tagállami hatóságoknak, 
hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket az uniós beruházások nyomán, és aknázzák ki azok előnyeit. 

„Montenegró folyamatosan halad az európai integráció felé vezető úton – jelentette ki Hans Gustaf Wessberg, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A reformok gyorsasága azonban többek között attól is függ, hogy a 
tagállami hatóságok elkötelezettek-e az uniós támogatás maximális eredményességének biztosítása mellett.” 

Ellenőreink szerint az esetek többségében a projekteket jól igazgatták és koordinálták, és figyelembe vették a 
más adományozók által végzett munkát is. Előfordultak azonban átfedések, illetve olyan esetek, ahol javítani 
lehetne az információcserén a több csatlakozásra váró országra kiterjedő projektek között. Noha a Bizottság 
figyelemmel kísérte az előrehaladást, csak kvalitatív és a közigazgatás több szegmensére kiterjedő értékelést 
végzett, ezért nehezen mérhető az adminisztratív kapacitásban az idők során bekövetkező javulás.  

A politikai párbeszéd mechanizmusai jól működtek, de ellenőreink szerint a közigazgatás egyes fontos területein 
– így a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem terén – lassan születnek az eredmények a reform 
nyomán. Egyes fontos területeken azért történt csak korlátozott előrelépés, mert a tagállami hatóságok nem 
mutattak kellő elkötelezettséget a reform iránt. A Bizottságnak vannak ugyan eszközei a reformok ösztönzésére, 
ám nem mindig egyértelmű, hogyan kell (kell-e egyáltalán) ezeket alkalmazni akkor, ha az uniós támogatással 
kialakított új törvények és intézmények nem hoznak eredményeket.  
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Ellenőreink megjegyzik, hogy a Bizottság nem használta ki maradéktalanul az alapkezelés decentralizálásában 
rejlő lehetőségeket, pedig az hasznos lehetett volna az adminisztratív kapacitás tudásátadás útján való 
megerősítésében. 

A jelentés ajánlásokat is tesz Montenegró adminisztratív kapacitásának megerősítésére. A Számvevőszék 
javasolja a Bizottságnak, hogy: 

• kísérje figyelemmel a támogatás regionális szintű relevanciáját, és javítsa a nemzeti és regionális 
fellépések közti koordinációt; 

• írja elő, hogy a tagállami hatóságok vállaljanak aktív szerepet a projektek outputjainak felhasználásában 
és az eredmények hasznosításában, és a jövőbeni támogatásokkal kapcsolatos döntése során vegye figyelembe, 
hogy teljesítették-e ezeket a kötelezettségvállalásokat; 

• a jelenlegi kezdeményezések alapján fejlesszen ki jobb eszközöket az adminisztratív kapacitás erősítése 
terén tett előrehaladás mérésére; 

• teljes mértékben használja ki a reform előrehaladásának támogatására szolgáló eszközöket, és számoljon 
be az elért eredményekről; 

• alkalmazzon decentralizált irányítást a helyes adminisztratív gyakorlat terjesztése érdekében. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Montenegró 2010-ben lett uniós tagjelölt ország, majd 2012 júniusában a Tanács elfogadta a tárgyalási keretet, 
és ezt követően megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. A harmincöt tárgyalási fejezet közül huszonnégyet 
nyitottak meg, és ezek közül kettőt ideiglenesen le is zártak. 

A Bizottság segítséget nyújt Montenegrónak az intézmények kiépítéséhez és az adminisztratív kapacitás 
megerősítéséhez, hogy így támogassa átalakulását demokratikus és gazdaságilag fejlett országgá. Az uniós 
előcsatlakozási támogatás egyrészt pénzügyi jellegű az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz révén, másrészt olyan 
nem pénzügyi mechanizmusokkal is él, mint a politikai párbeszéd. 

A 2007 és 2013 közötti időszakban az Unió 235,7 millió euró értékű pénzügyi támogatást különített el 
Montenegró számára a csatlakozási felkészülés céljára. 2015 végéig ennek az összegnek 76%-át kötötték le. A 
2014–2020-as időszak indikatív pénzügyi kerete 270,5 millió euró volt az ország számára. Montenegrónak 
hozzáférése van az egész nyugat-balkáni régióra és Törökországra kiterjedő, több kedvezményezettre irányuló 
programok keretében finanszírozott programokhoz és projektekhez is. 

 

„Az adminisztratív kapacitás erősítése Montenegróban: előrelépés történt, de sok fontos területen jobb 
eredményekre van szükség” című 20/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el. 

 


