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Sprijinul acordat de UE Muntenegrului: potrivit Curții de Conturi 
Europene, nevoile au fost abordate, însă impactul nu a fost suficient 

După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, sprijinul acordat de UE Muntenegrului, 
care desfășoară în prezent negocieri în vederea aderării la Uniunea Europeană, a susținut cu succes o serie de 
modificări legislative și a contribuit la crearea de instituții civile. Cu toate acestea, progresele înregistrate au 
fost lente, iar angajamentul autorităților naționale față de reformă a fost uneori insuficient. 

Curtea a analizat sprijinul acordat de UE în vederea consolidării capacității administrative în Muntenegru. Ea a 
auditat 19 proiecte din trei sectoare principale: reforma administrației publice, transporturi și mediu și a 
constatat că acestea au abordat nevoi importante, dar că eficacitatea lor a fost adesea redusă din cauza faptului 
că autoritățile din Muntenegru nu au utilizat pe deplin realizările obținute sau nu au dat o urmare acestora. 
Majoritatea proiectelor nu impuneau o cerință clară ca autoritățile naționale să dea o urmare investiției UE și să 
o valorifice. 

„Muntenegru înregistrează progrese în drumul spre integrarea europeană”, a declarat domnul Hans Gustaf 
Wessberg, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Viteza cu care sunt implementate 
reformele depinde însă, printre altele, de angajamentul autorităților naționale de a asigura o eficacitate deplină 
a sprijinului acordat de UE.” 

Potrivit Curții, în majoritatea cazurilor, proiectele au fost bine gestionate și coordonate și au luat în considerare 
activitatea desfășurată de alți donatori. Cu toate acestea, s-au găsit exemple de suprapunere sau de situații în 
care ar putea fi îmbunătățit schimbul de informații între proiectele care acoperă mai multe țări în curs de 
aderare. Deși Comisia a monitorizat progresul, evaluarea sa a fost calitativă și a acoperit diferite părți ale 
administrației publice, ceea ce a făcut dificilă măsurarea îmbunătățirii capacității administrative de-a lungul 
timpului.  

Conform Curții, mecanismele de dialog politic au funcționat bine, chiar dacă în domenii importante ale 
administrației publice, precum mediul sau lupta împotriva corupției, reformele produc rezultate doar într-un 
ritm lent. Progresele limitate înregistrate în domenii-cheie se explicau adesea prin angajamentul insuficient al 
autorităților naționale față de reformă. Comisia dispune de instrumente pentru stimularea reformelor, dar nu 
este întotdeauna clar dacă sau în ce mod vor fi acestea utilizate în cazul în care noile legi și instituții sprijinite de 
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către UE nu obțin rezultate.  

Curtea a observat de asemenea că gestiunea descentralizată a fondurilor nu a fost exploatată pe deplin de către 
Comisie, deși acest lucru ar fi putut fi util pentru consolidarea capacității administrative prin intermediul 
transferului de cunoștințe. 

Raportul include recomandări referitoare la consolidarea capacității administrative în Muntenegru. Comisia ar 
trebui, în special: 

• să monitorizeze relevanța sprijinului acordat la nivel regional și să îmbunătățească coordonarea dintre 
acțiunile la nivel național și cele de la nivel regional; 

• să solicite autorităților naționale să se angajeze activ să utilizeze realizările obținute în cadrul proiectelor 
și să dea o urmare rezultatelor, precum și să țină seama de îndeplinirea acestor angajamente atunci când decide 
în ce domenii să investească viitoarea asistență; 

• să se bazeze pe actualele inițiative în vederea dezvoltării de instrumente mai bune pentru măsurarea 
progreselor în direcția îmbunătățirii capacității administrative; 

• să utilizeze în totalitate instrumentele cu scopul de a sprijini progresul reformelor și să raporteze cu 
privire la acțiunile întreprinse; 

• să utilizeze gestiunea descentralizată în vederea diseminării bunelor practici administrative. 

 

Note către editori 

În anul 2010, Muntenegru a devenit țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană și, în iunie 2012, 
Consiliul a adoptat un cadru de negociere, în urma căruia au fost demarate negocierile de aderare. Au fost 
deschise douăzeci și patru din treizeci și cinci de capitole de negociere și două dintre acestea au fost închise 
provizoriu. 

Comisia a acordat sprijin Muntenegrului în procesul de creare a instituțiilor și de consolidare a capacității 
administrative cu obiectivul de a sprijini tranziția spre o țară democratică și dezvoltată din punct de vedere 
economic. Asistența pentru preaderare acordată de UE are atât o formă financiară, prin intermediul 
Instrumentului de asistență pentru preaderare, cât și o formă nefinanciară, prin mecanismele de dialog politic. 

În perioada 2007-2013, UE a alocat pentru Muntenegru o asistență financiară în valoare de 235,7 milioane de 
euro, în vederea sprijinirii țării în procesul de aderare. Până la sfârșitul anului 2015, fusese contractată 76 % din 
această sumă. Pentru perioada 2014-2020, alocările financiare orientative pentru Muntenegru se ridică la 
270,5 milioane de euro. De asemenea, Muntenegru are acces la programele și proiectele finanțate în cadrul 
programelor cu beneficiari multipli care acoperă întreaga regiune a Balcanilor de Vest și Turcia. 

 

Raportul special nr. 20/2016, intitulat „Consolidarea capacității administrative în Muntenegru: au fost 
înregistrate progrese, însă este nevoie de rezultate mai bune în numeroase domenii-cheie”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE. 

 


