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Appoġġ tal-UE għall-Montenegro: il-ħtiġijiet ġew indirizzati, iżda 
b'impatt insuffiċjenti, jgħidu l-Awdituri 

L-appoġġ tal-UE għall-Montenegro, waqt in-negozjati biex dan jissieħeb mal-Unjoni Ewropea, irnexxielu 
jappoġġa bidla leġiżlattiva u għen fl-istabbiliment ta' istituzzjonijiet ċivili, skont rapport ġdid mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. Madankollu, il-progress mexa bil-mod u l-impenn tal-awtoritajiet nazzjonali biex 
iwettqu riforma xi kultant kien dgħajjef. 

L-awdituri ħarsu lejn l-appoġġ tal-UE għall-bini tal-kapaċità amministrattiva fil-Montenegro. Huma eżaminaw 19-
il proġett fi 3 setturi prinċipali: ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, it-trasport u l-ambjent u sabu li dawn 
indirizzaw ħtiġijiet importanti. Madankollu, l-effettività tagħhom spiss tnaqqset minħabba li l-outputs jew ma 
ntużawx bis-sħiħ jew ma ngħatawx segwitu mill-awtoritajiet Montenegrini. Il-maġġoranza tal-proġetti ma 
stipulawx b'mod ċar li l-awtoritajiet nazzjonali kienu meħtieġa jagħtu segwitu u jikkapitalizzaw fuq l-investiment 
tal-UE. 

“Il-Montenegro qed jagħmel progress fi triqtu lejn l-integrazzjoni Ewropea,” qal Hans Gustaf Wessberg, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Iżda l-veloċità tar-riformi tiddependi, fost 
affarijiet oħra, mill-impenn tal-awtoritajiet nazzjonali li jiżguraw l-effettività sħiħa tal-appoġġ tal-UE." 

Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, jgħidu l-awdituri, il-proġetti kienu mmaniġġjati u kkoordinati tajjeb u ħadu 
inkunsiderazzjoni x-xogħol li twettaq minn donaturi oħra. Madankollu, huma sabu xi eżempji ta' trikkib, jew 
każijiet fejn il-kondiviżjoni tal-informazzjoni ma' proġetti li jkopru bosta pajjiżi fil-fażi ta' qabel l-adeżjoni setgħet 
titjieb. Għalkemm il-Kummissjoni mmonitorjat il-progress, il-valutazzjoni tagħhom kienet kwalitattiva u kopriet 
partijiet differenti tal-amministrazzjoni pubblika, li għamilha diffiċli li jitkejjel it-titjib fil-kapaċità amministrattiva 
matul iż-żmien.  

Il-mekkaniżmi għal djalogu politiku ffunzjonaw tajjeb, iżda f'oqsma importanti tal-amministrazzjoni pubblika, 
bħall-ambjent jew il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ir-riżultati tar-riformi qed jinkisbu bil-mod biss, jgħidu l-awdituri. 
Il-progress limitat f'oqsma ewlenin spiss kien dovut għall-impenn dgħajjef tal-awtoritajiet nazzjonali biex iwettqu 
riforma. Il-Kummissjoni għandha l-għodod biex tħeġġeġ ir-riforma, iżda mhuwiex dejjem ċar jekk jew kif dawn se 
jintużaw meta l-liġijiet u l-istituzzjonijiet il-ġodda appoġġati mill-UE jonqsu milli jwasslu riżultati.  
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L-awdituri jgħidu wkoll li l-Kummissjoni ma sfruttatx kompletament id-deċentralizzazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi, 
għalkemm dan seta' kien utli għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva permezz tat-trasferiment tal-għarfien. 

Ir-rapport jinkludi rakkomandazzjonijiet biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-Montenegro. B'mod 
partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• timmonitorja r-rilevanza tal-appoġġ fil-livell reġjonali u ttejjeb il-koordinazzjoni bejn attivitajiet nazzjonali 
u reġjonali; 

• tirrikjedi li l-awtoritajiet nazzjonali jimpenjaw lilhom infushom b'mod attiv g ħall-użu tal-outputs tal-
proġetti, u għas-segwitu għar-riżultati u jieħdu inkunsiderazzjoni jekk dawn l-impenji jkunux ġew issodisfati meta 
jiddeċiedu fejn se jinvestu assistenza futura; 

• tkompli tibni fuq inizjattivi attwali biex jiġu żviluppati għodod aħjar għall-kejl tal-progress fit-titjib tal-
kapaċità amministrattiva; 

• tagħmel użu sħiħ mill-għodod għall-appoġġ tal-progress fir-riforma, u tirrapporta dwar dak li jkun sar; 

• tuża l-ġestjoni deċentralizzata biex tinxtered prattika amministrattiva tajba. 

 

Noti lill-Edituri 

Fl-2010, il-Montenegro sar pajjiż kandidat għas-sħubija mal-UE u mbagħad, wara li f'Ġunju 2012 il-Kunsill adotta 
qafas ta' negozjar, inbdew in-negozjati tal-adeżjoni. Minn 35 kapitolu ta' negozjar, 24 infetħu u 2 ingħalqu 
proviżorjament. 

Il-Kummissjoni għenet lill-Montenegro biex jistabbilixxi istituzzjonijiet u biex isaħħaħ il-kapaċità amministrattiva 
bl-objettiv li tappoġġa t-tranżizzjoni tiegħu għal pajjiż demokratiku u ekonomikament żviluppat. L-assistenza tal-
UE ta' qabel l-adeżjoni hija kemm finanzjarja taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni kif ukoll mhux 
finanzjarja permezz tal-mekkaniżmi ta' djalogu politiku. 

Matul il-perjodu mill-2007 sal-2013, l-UE allokat EUR 235.7 miljun f'assistenza finanzjarja lill-Montenegro biex 
tgħin lill-pajjiż iħejji għall-adeżjoni. Minn dal-ammont, 76 % kienu ġew ikkuntrattati sa tmiem l-2015. Għall-
perjodu 2014-2020, l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi għall-pajjiż jammontaw għal EUR 270.5 miljun. Il-pajjiż 
għandu wkoll aċċess għal programmi u proġetti ffinanzjati taħt programmi multibenefiċjarji li jkopru r-reġjun 
kollu tal-Balkani tal-Punent kif ukoll it-Turkija. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2016: "Tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fil-Montenegro: sar progress iżda jeħtieġ li 
jinkisbu riżultati aħjar f'bosta oqsma ewlenin" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE. 

 


