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Audiitorite sõnul pärssisid puudused riiklikes ametiasutustes 
Lääne-Balkani riikidele antavat ELi abi  

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Lääne-Balkani riikidele antav ELi rahaline abi üldiselt olnud mõjus ja 
aidanud piirkonnas haldussuutlikkust mõningal määral suurendada. Kuid seda on mõjutanud kõnealuse piirkonna 
riiklikes ametiasutustes esinevad märkimisväärsed puudused. 

Audiitorid viisid läbi nn metaauditi, mille raames vaadati läbi Albaaniale, Bosnia ja Hertsegoviinale, Kosovole, endisele 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigile, Montenegrole ja Serbiale antava ühinemiseelse abi Euroopa Komisjoni poolne 
juhtimine aastatel 2007–2013. Audiitorid hindasid põhiliselt oma eelmistest eriaruannetest ja komisjoni hindamistest 
pärinevaid andmeid ja uurisid kogu programmitöö protsessi ning samuti 52 riiklikku projekti ja kolme piirkondlikku 
programmi. Nende töö hõlmas ka perioodiga 2014–2020 seotud arenguid.  

Audiitorid leidsid, et komisjoni juhtimisalased eesmärgid ei olnud alati konkreetsed ja mõõdetavad. Programmid ja projektid 
põhinesid vajadustel, kuid õigusriigi valdkonna mõne abisaaja kohta tehtud hindamised näitasid märkimisväärseid puudusi. 
Vahendite ärakasutamist pärssis mõnes riigis vähene haldussuutlikkus ning detsentraliseeritud rakendamise puhul ranged 
nõuded ELi vahendite haldamise kohta. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Szabolcs Fazakase sõnul „peaks komisjon süstemaatiliselt rangeid tingimusi 
kohaldama ja nende suhtes järelkontrolli tegema. Vajaduse korral võib edasisi makseid vähendada või need peatada.“ 

Kuigi aruandluses esines puudusi, oli komisjon audiitorite sõnul projektide elluviimise üle mõjusalt järelevalvet teinud. Ka 
hindamiste järelduste ja soovituste komisjonipoolne kasutamine oli osaliselt mõjus. Hoolimata abisaajate juures täheldatud 
märkimisväärsetest puudustest on komisjon suutnud rahastamise koordineerimist toetada. 

Mis puudutab haldussuutlikkust, siis ELi abi oli üldjuhul andnud lepingutes kavandatud väljundeid ning selle õigusriigile ja 
avaliku halduse reformile suunatud toetus oli osaliselt jätkusuutlik. 

Õigusriigi projektide puhul ei olnud komisjon tingimuslikkust piisavalt kohaldanud ning suhteliselt vähe vahendeid eraldati 
olulistes valdkondades, nagu meediavabadus, prokuratuur ning võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. 
Abisaajate institutsioonide reformimise tahte puudumine, ebapiisav eelarve ja personal, samuti kehv kooskõlastamine olid 
samuti mõjutanud projektide jätkusuutlikkust. 

Avaliku halduse reformi valdkonnas suutis komisjon muuta paljude projektide väljundid jätkusuutlikeks tulemusteks. Kuigi 
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see ei olnud nende projektide selge eesmärk, võib see innustada toetusesaajaid kasutama abi õppevahendina avaliku 
halduse teistes valdkondades. 

Arvestades asjaolu, et Lääne-Balkani piirkond koosneb riikidest, kes kõik soovivad ELiga ühineda, on komisjon julgustanud 
piirkondlikku koostööd ja haldussuutlikkuse parandamist. Auditeeritud perioodi vältel ei avaldanud piirkondliku 
koostöönõukogu tegevus aga olulist mõju. Audiitorite sõnul oli Lääne-Balkaniga peetaval poliitilisel dialoogil õigusriigile 
mitmel juhul üksnes piiratud mõju, kuid sellega saavutati mõningat edu avaliku halduse reformi alal. 

Aruandes esitatakse soovitusi projektide ülesehituse ja elluviimise kohta Lääne-Balkani riikides ning julgustatakse riikide 
ametivõime suuremat panust andma. Eelkõige peaks komisjon: 

• seadma konkreetsed eesmärgid, mis põhinevad tähtsuse järjekorda seatud prioriteetidel ja mõõdetavatel sihtidel; 

• nõrga haldussuutlikkuse tuvastamisel rakendama kaudset eelarve täitmist valikuliselt;  

• kohaldama asjakohaseid tingimusi kõikidel tasanditel ja tegema nende järelkontrolli, võttes vajadusel meetmeid, 
nagu edasiste toetuste vähendamine, maksete peatamine ja lepingutega mittekaetud projektide tühistamine;  

• tegema süstemaatilist järelevalvet tundlike programmide ja projektide üle; 

• arendama abisaajariikides tugevamat poliitilist tahet, et nad saavutaksid veenvaid tulemusi tõhusate uurimiste, 
süüdistuste ja lõplike süüdimõistmiste alal kohtuasjades, mis hõlmavad kõrgetasemelist korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevust, ning nõudma neilt riikidelt kõnealuste tulemuste edasiarendamist; 

• suunama vahendeid paremini võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning 
meediavabadusele, ja kasutama poliitilist dialoogi selleks, et toetada tulemuste saavutamist õigusriigi ja avaliku halduse 
reformi vallas; 

• toetama piirkondlikku koostööd ja tagama, et sellele antav rahaline toetus tooks mõõdetavaid ja jätkusuutlikke 
tulemusi. 

Toimetajatele 

Aastatel 2007–2014 andis EL ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu Lääne-Balkani riikidele rahalist abi summas 
5,1 miljardit eurot. Abi eraldati riiklike ja piirkondlike programmide raames. Riiklike programmide rahastamisest ligikaudu 
veerand suunati õigusriigi ja avaliku halduse reformi olulise tähtsusega sektorite haldussuutlikkuse parandamisele. Lisaks 
sellele oli poliitiline dialoog aidanud haldussuutlikkust parandada kuues Lääne-Balkani riigis, kes olid õiguslikus ja 
rahanduslikus tähenduses toetuse saajad. 

Kuue Lääne-Balkani riigi seis ELiga ühinemise suunas*: 

 Kandidaatriik alates Ühinemisläbirääkimised 
Albaania 2014 Läbirääkimisi ei peeta 
Bosnia ja Hertsegoviina Potentsiaalne kandidaatriik Läbirääkimisi ei peeta 
Kosovo Potentsiaalne kandidaatriik Läbirääkimisi ei peeta 
Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik 2005 Läbirääkimisi ei peeta 
Montenegro 2010 22 peatükki avatud, kaks 

suletud 
Serbia 2012 Kaks peatükki on avatud 

 

*Seis auditi toimumise ajal (6. juuni 2016). Hetkeseisuga saab tutvuda siin: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 
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Eriaruanne nr 21/2016: „ELi ühinemiseelne abi haldussuutlikkuse tugevdamiseks Lääne-Balkani riikides: metaaudit“ on 
kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 

 


