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EU:s stöd till västra Balkan hindrades av brister hos de nationella 
myndigheterna, säger EU:s revisorer 
EU:s finansiella stöd till länderna på västra Balkan har i stort sett varit ändamålsenligt och har kommit en bit på väg när 
det gäller att stärka den administrativa kapaciteten i regionen, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men 
detta måste ställas i relation till de stora brister som de nationella myndigheterna i regionen har. 

Revisorerna gjorde en så kallad metarevision, en översikt över Europeiska kommissionens förvaltning av 
föranslutningsstödet i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro 
och Serbien mellan 2007 och 2013. Revisorerna bedömde främst uppgifter i revisionsrättens tidigare särskilda rapporter och 
kommissionens utvärderingar och granskade hela planeringsprocessen samt 52 nationella projekt och tre regionala 
program. De beaktade även utvecklingen under perioden 2014–2020.  

De konstaterade att kommissionens förvaltningsmål inte alltid var specifika och mätbara. Programmen och projekten 
grundades på behov men en del av stödmottagarnas bedömningar inom rättsstatssektorn hade stora brister. Utnyttjandet 
av medel hindrades av en otillräcklig administrativ kapacitet i vissa länder och av strikta krav på förvaltningen av EU-medel 
när genomförandet var decentraliserat. 

”Kommissionen bör systematiskt tillämpa strikta villkor och följa upp dem”, sade Istvan Szabolcs Fazakas, den ledamot vid 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Framtida betalningar skulle i förekommande fall kunna minskas eller hållas 
inne.” 

Trots en del brister i rapporteringen övervakade kommissionen genomförandet av projekt på ett ändamålsenligt sätt, säger 
revisorerna. Den följde också upp slutsatserna och rekommendationerna i utvärderingar på ett delvis ändamålsenligt sätt. 
Trots stora brister hos stödmottagarna kunde den ge stöd till givarsamordningen. 

När det gällde den administrativa kapaciteten levererade EU:s stöd i regel den planerade outputen, och stödet till 
rättsstaten och reformen av den offentliga förvaltningen var delvis hållbart. 

När det gällde rättstatsprojekt tillämpade kommissionen inte villkorlighet konsekvent, och centrala områden som 
pressfrihet, åklagarmyndigheter och kampen mot korruption och organiserad brottslighet fick relativt lite i finansiering. 
Stödmottagarnas bristande politiska vilja att reformera institutionerna, en otillräcklig budget och personalbrist samt dålig 
samordning påverkade också projektens hållbarhet. 

På området reform av den offentliga förvaltningen lyckades kommissionen omvandla en stor del av projektoutputen till 
hållbara resultat. Kommissionen kunde ha uppmuntrat stödmottagarna att använda stödet som ett inlärningsverktyg i 
resten av den offentliga förvaltningen även om det inte var ett uttalat mål för dessa projekt. 
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Med tanke på att västra Balkan är en region bestående av länder som alla strävar efter att ansluta sig till EU har 
kommissionen uppmuntrat regionalt samarbete och en förbättring av den administrativa kapaciteten. Det regionala 
samarbetsrådet hade dock inget större inflytande på fältet under den granskade perioden. Den politiska dialogen i regionen 
hade en begränsad effekt på rättsstaten i ett antal fall, säger revisorerna, trots att den nådde vissa framsteg i reformen av 
den offentliga förvaltningen. 

I rapporten lämnar revisorerna rekommendationer som är tänkta att förbättra utformningen och genomförandet av projekt 
på västra Balkan och uppmuntra ett större åtagande att stärka den administrativa kapaciteten från de nationella 
myndigheterna. Framför allt bör kommissionen 

• fastställa särskilda mål utifrån rangordnade prioriteringar och mätbara målvärden, 

• tillämpa indirekt förvaltning selektivt när den identifierar en svaghet i den administrativa kapaciteten,  

• tillämpa relevanta villkor på alla nivåer och följa upp dem, i förekommande fall vidta efterlevnadsåtgärder, som att 
minska framtida anslag, hålla inne betalningar och avbryta projekt som man ännu inte har ingått kontrakt för, 

• systematiskt övervaka känsliga program och projekt, 

• verka för att mottagarländerna gör ett starkare politiskt åtagande och därmed uppnår övertygande resultat när det 
gäller effektiva utredningar, åtal och fällande domar i ärenden avseende högnivåkorruption och organiserad 
brottslighet och kräva att de förbättrar sina resultat, 

• rikta resurserna bättre till kampen mot korruption och organiserad brottslighet och pressfrihet och använda den 
politiska dialogen till att stödja tillhandahållandet av resultat på områdena offentlig förvaltning och rättsstaten, 

• stödja regionalt samarbete och se till att de ekonomiska bidragen i det syftet genererar hållbara resultat på fältet. 

Meddelande till redaktörerna 

Mellan 2007 och 2014 uppgick EU:s ekonomiska bistånd till västra Balkan via föranslutningsinstrumentet (IPA) till 
5,1 miljarder euro. Det tilldelades inom ramen för nationella och regionala program. Ungefär en fjärdedel av finansieringen 
till nationella program användes till att stärka den administrativa kapaciteten i centrala sektorer som rättsstaten och 
reformen av den offentliga förvaltningen. Utöver det bidrog den politiska dialogen till att stärka den administrativa 
kapaciteten i de sex länderna på västra Balkan, som är IPA:s stödmottagare på ett rättsligt och ekonomiskt plan. 

Status för länderna på västra Balkan när det gäller EU-anslutning*: 

 Kandidat sedan Anslutningsförhandlingar 
Albanien 2014 Inga förhandlingar 
Bosnien och Hercegovina Potentiellt kandidatland Inga förhandlingar 
Kosovo Potentiellt kandidatland Inga förhandlingar 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 2005 Inga förhandlingar 
Montenegro 2010 22 kapitel har öppnats, två har stängts 
Serbien 2012 Två kapitel har öppnats 

 

*Den status som gällde när revisionen genomfördes (6 juni 2016). För aktuell status se: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Särskild rapport nr 21/2016 EU:s föranslutningsstöd för att stärka den administrativa kapaciteten i västra Balkan: en 
metarevision finns tillgänglig på 23 EU-språk. 
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