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Revisorerne om EU's støtte til Montenegro: Behovene afhjælpes, men 
effekten er for lille 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har den støtte, EU har ydet Montenegro, mens landet 
har ført forhandlinger om at tilslutte sig Den Europæiske Union, givet gode resultater med hensyn til at støtte 
lovgivningsmæssige ændringer og bidrage til oprettelse af civilsamfundsinstitutioner. Det er imidlertid gået 
langsomt fremad, og de nationale myndigheders engagement i reformerne har undertiden været 
utilstrækkeligt. 

Revisorerne undersøgte EU's støtte til opbygning af administrativ kapacitet i Montenegro. De gennemgik 
19 projekter fordelt på 3 centrale sektorer: reform af den offentlige administration, transport og miljø, og 
konstaterede, at de afhjalp væsentlige behov. Deres effektivitet blev dog ofte reduceret, fordi outputtene ikke 
blev brugt fuldt ud eller ikke blev fulgt op af de montenegrinske myndigheder. Flertallet af projekterne fastsatte 
ikke et klart krav om, at de nationale myndigheder skulle følge op på og drage fordel af IPA-investeringerne. 

"Montenegro går frem ad vejen mod europæisk integration," siger Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men reformernes tempo afhænger blandt andet af 
de nationale myndigheders engagement i at sikre EU-støttens fulde effektivitet." 

Ifølge revisorerne var projekterne i de fleste tilfælde godt forvaltet og samordnet og tog hensyn til arbejde 
udført af andre donorer. De konstaterede imidlertid eksempler på overlapning eller på, at delingen af 
oplysninger med projekter, der dækker flere førtiltrædelseslande, kunne forbedres. Kommissionen overvågede 
fremskridtene, men dens vurdering var kvalitativ og omfattede forskellige dele af den offentlige administration, 
hvad der gjorde det vanskeligt at måle forbedringerne i den administrative kapacitet over tid.  

Mekanismerne til politisk dialog fungerede godt, selv om reformerne ifølge revisorerne er længe om at give 
resultater på vigtige områder i den offentlige administration, f.eks. miljø og bekæmpelse af korruption. Det 
skyldtes i mange tilfælde de nationale myndigheders utilstrækkelige engagement i reformen, at fremskridtene 
på centrale områder blev begrænset. Kommissionen råder over værktøjer, der skal tilskynde til reform, men det 
er ikke altid klart, om og hvordan der vil blive gjort brug af disse værktøjer, når de nye love og institutioner, som 
EU støtter, ikke leverer resultater.  
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Revisorerne tilføjer, at Kommissionen ikke fuldt ud udnyttede decentralisering af forvaltningen af midlerne, selv 
om dette ellers kunne have været nyttigt med henblik på at styrke den administrative kapacitet gennem 
vidensoverførsel. 

Beretningen indeholder anbefalinger til styrkelse af Montenegros administrative kapacitet. Kommissionen bør 
navnlig: 

• sikre sig, at støtten er relevant på regionalt plan, og forbedre samordningen mellem nationale og 
regionale aktioner 

• kræve, at de nationale myndigheder aktivt forpligter sig til at bruge outputtene af projekterne og følge 
resultaterne op, samt tage hensyn til, om forpligtelserne er blevet opfyldt, når den afgør, på hvilke områder den 
fremover skal investere bistand 

• basere sig på eksisterende initiativer med henblik på at udvikle bedre værktøjer til at måle, hvordan det 
skrider frem med at forbedre den administrative kapacitet 

• anvende værktøjerne fuldt ud til at støtte reformfremskridt og rapportere om, hvad der er sket 

• anvende decentral forvaltning til at udbrede god administrativ praksis. 

 

Bemærkninger til redaktører 

I 2010 blev Montenegro kandidatland til medlemskab af EU, og i juni 2012 vedtog Rådet en forhandlingsramme, 
hvorefter tiltrædelsesforhandlingerne begyndte. Ud af femogtredive kapitler er der åbnet fireogtyve, hvoraf to 
er foreløbig afsluttet.  

Kommissionen har hjulpet Montenegro med at opbygge institutioner og forbedre den administrative kapacitet 
med det mål at støtte landets overgang til et demokratisk og økonomisk udviklet land. EU's 
førtiltrædelsesbistand ydes dels som finansiel bistand under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), dels 
som ikke-finansiel bistand gennem mekanismerne til politisk dialog. 

I perioden 2007-2013 afsatte EU 235,7 millioner euro til finansiel bistand til Montenegro for at bistå landet med 
at forberede tiltrædelsen. Ved udgangen af 2015 var der indgået kontrakter for 76 % af dette beløb. I perioden 
2014-2020 udgør de vejledende finansielle tildelinger til landet 270,5 millioner euro. Landet har også adgang til 
programmer og projekter, der finansieres under flerlandeprogrammer, der dækker hele den vestlige 
Balkanregion og Tyrkiet. 

 

Særberetning nr. 20/2016: "Styrkelse af den administrative kapacitet i Montenegro: Der er gjort fremskridt, men 
der er behov for bedre resultater på mange centrale områder" kan fås på 23 EU-sprog. 

 


