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EU:s stöd till Montenegro: behov tillgodoses, men effekten är 
otillräcklig, säger EU:s revisorer 

EU:s stöd till Montenegro som förhandlar om att ansluta sig till Europeiska unionen, har med gott resultat 
bidragit till att ändra lagstiftningen och hjälpt landet att inrätta samhällsinstitutioner, enligt en ny rapport 
från Europeiska revisionsrätten. Men framstegen har varit långsamma och de nationella myndigheternas 
åtagande att reformera har ibland varit bristfälligt. 

Revisorerna tittade på EU:s stöd till att bygga upp den administrativa kapaciteten i Montenegro. De granskade 
19 projekt inom tre centrala sektorer: reform av den offentliga förvaltningen, transport och miljö och 
konstaterade att de tillgodosåg viktiga behov. Men de blev ofta mindre ändamålsenliga på grund av att outputen 
antingen inte utnyttjades fullt ut eller inte följdes upp av Montenegros myndigheter. Merparten av de granskade 
projekten hade inget tydligt krav på att de nationella myndigheterna skulle följa upp och utnyttja EU-
investeringen. 

”Montenegro går framåt på vägen mot europeisk integration”, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot vid 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men takten i reformarbetet beror bland annat på om de nationella 
myndigheterna åtar sig att se till att EU:s stöd blir så ändamålsenligt som möjligt.” 

I de flesta fall förvaltades och samordnades projekten väl, säger revisorerna, och de byggde på det arbete som 
andra givare hade gjort. Men de hittade exempel på överlappningar eller fall där informationsutbytet med 
projekt som omfattade flera föranslutningsländer skulle kunna förbättras. Kommissionen övervakade visserligen 
framstegen, men bedömningen var kvalitativ och omfattade olika delar av den offentliga förvaltningen, vilket 
gjorde det svårt att jämföra förbättringar av den administrativa kapaciteten över tid.  

Mekanismerna för politisk dialog fungerade väl men på viktiga områden av den offentliga förvaltningen, som 
miljön eller korruptionsbekämpningen, tar det lång tid innan reformerna uppnår resultat, säger revisorerna. 
Begränsade framsteg på centrala områden berodde ofta på de nationella myndigheternas bristande åtagande 
att reformera. Kommissionen förfogar över redskap för att uppmuntra reformer, men det är inte alltid tydligt om 
eller hur de ska användas när nya lagar och institutioner som får stöd av EU inte levererar resultat.  

Revisorerna tillägger att kommissionen inte utnyttjade möjligheten att decentralisera förvaltningen av medel 
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fullt ut trots att det hade kunnat vara ett användbart verktyg för att stärka den administrativa kapaciteten i form 
av kunskapsöverföring. 

I rapporten lämnar revisorerna rekommendationer som ska bidra till att stärka den administrativa kapaciteten i 
Montenegro. Framför allt bör kommissionen 

• övervaka stödets relevans på regional nivå och förbättra samordningen mellan nationella och regionala 
åtgärder, 

• kräva att de nationella myndigheterna aktivt åtar sig att använda projektens output och följa upp 
resultaten och beakta om åtagandena har fullgjorts när den beslutar var framtida stöd ska investeras, 

• bygga vidare på aktuella initiativ för att ta fram bättre redskap för att mäta framstegen med att stärka 
den administrativa kapaciteten, 

• utnyttja redskapen fullt ut till att stödja framsteg i reformen och rapportera om vad som har gjorts, 

• använda decentraliserad förvaltning för att sprida god administrativ praxis. 

 

Meddelande till redaktörerna 

År 2010 blev Montenegro ett kandidatland för medlemskap i EU och i juni 2012 antog rådet en förhandlingsram 
varefter anslutningsförhandlingar inleddes. 22 av 35 förhandlingskapitel har öppnats och två av dem preliminärt 
stängts. 

Kommissionen har hjälpt Montenegro att bygga upp institutioner och stärka den administrativa kapaciteten med 
målet att stödja övergången till ett demokratiskt och ekonomiskt utvecklat land. EU:s föranslutningsstöd är både 
finansiellt, inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen, och icke-finansiellt, via mekanismerna för 
politisk dialog. 

Under perioden 2007–2013 fördelade EU 235,7 miljoner euro i finansiellt stöd till Montenegro för att hjälpa 
landet att förbereda sig inför anslutningen. Vid utgången av 2015 hade landet ingått kontrakt för 76 % av det 
beloppet. Under perioden 2014–2020 uppgår de vägledande ekonomiska anslagen till landet till 270,5 miljoner 
euro. Landet har också tillträde till program och projekt som finansieras inom program för flera stödmottagare 
som omfattar hela västra Balkan och Turkiet. 

 

Särskild rapport nr 20/2016: Att stärka den administrativa kapaciteten i Montenegro: framsteg har gjorts men 
bättre resultat krävs på många centrala områden finns på 23 EU-språk. 

 


