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EU-tarkastajat: Kansallisiin viranomaisiin liittyvät puutteet 
haittasivat EU-tuen käyttöä Länsi-Balkanilla  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreen kertomuksen mukaan EU:n rahoitustuki Länsi-Balkanin maille 
oli yleisesti ottaen vaikuttavaa ja sen avulla onnistuttiin osittain vahvistamaan alueen hallinnollisia 
valmiuksia. On kuitenkin otettava huomioon, että alueen kansallisiin viranomaisiin liittyi huomattavia 
puutteita. 

Tarkastajat suorittivat metatarkastuksen, jonka pohjalta laadittiin yleiskatsaus Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan, Kosovon, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian liittymistä 
valmistelevan tuen hallinnointiin Euroopan komissiossa vuosina 2007-2013. Tarkastuksessa arvioitiin lähinnä 
tilintarkastustuomioistuimen aiemmista erityiskertomuksista ja komission arvioinneista peräisin olevia tietoja 
sekä tarkastettiin koko ohjelmatyöprosessi, 52 kansallista hanketta ja kolme alueellista ohjelmaa. Lisäksi otettiin 
huomioon ohjelmakauteen 2014-2020 liittyvä kehitys.  

Tarkastajat havaitsivat, että komission suorittaman hallinnoinnin tavoitteet eivät aina olleet tarkkaan 
määritettyjä ja mitattavissa. Ohjelmat ja hankkeet perustuivat tarpeisiin, mutta joidenkin edunsaajien 
suorittamissa oikeusvaltion alaa koskevissa arvioinneissa ilmeni huomattavia puutteita. Joissakin maissa varojen 
käyttöä haittasivat heikot hallinnolliset valmiudet. Hajautetun täytäntöönpanon tapauksessa haittana olivat 
tiukat EU-varojen hallinnointiin liittyvät vaatimukset. 

“Komission olisi systemaattisesti sovellettava tiukkoja ehtoja ja kohdistettava niihin seurantaa”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Istvan Szabolcs Fazakas. 
”Tulevaisuudessa tukea voidaan tarvittaessa supistaa tai keskeyttää tuen maksaminen.” 

Tarkastajien mukaan komission hankkeiden täytäntöönpanoon kohdistama seuranta oli vaikuttavaa, vaikka 
raportoinnissa ilmeni joitakin puutteita. Komission johtopäätösten ja suositusten perusteella toteuttamat toimet 
olivat myös osittain vaikuttavia. Komissio pystyi myös tukemaan avunantajien koordinointia, vaikka edunsaajien 
tasolla ilmeni huomattavia puutteita. 

EU-tuella saatiin yleisesti ottaen aikaan hallinnollisten valmiuksien osalta suunnitellut tuotokset. Lisäksi 
oikeusvaltioperiaatteen ja julkishallinnon uudistamisen alalle suunnattu tuki oli osittain kestävää. 
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Oikeusvaltioperiaatetta koskevissa hankkeissa komissio ei soveltanut ehtoja johdonmukaisesti, ja lisäksi rahoitus 
oli suhteellisen vähäistä keskeisillä aloilla (esim. aloilla, jotka koskevat tiedotusvälineiden vapautta, 
syyttäjälaitosta sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa). Hankkeiden kestävyyttä heikensivät 
myös edunsaajien poliittisen tahdon puute instituutioiden uudistamiseen, riittämätön budjetti ja henkilöstö sekä 
heikko koordinointi. 

Julkishallinnon uudistamisen alalla komissio onnistui muuntamaan monet hanketuotokset kestäviksi tuloksiksi. 
Komissio olisi voinut kannustaa edunsaajia hyödyntämään tukea oppimiseen muualla julkishallinnossa, vaikka 
tämä ei varsinaisesti ollutkaan näiden hankkeiden tavoitteena. 

Koska Länsi-Balkanin alue muodostuu maista, joiden yhteinen päämäärä on liittyä Euroopan unioniin, komissio 
on kannustanut alueelliseen yhteistyöhön ja hallinnollisten valmiuksien parantamiseen. Tarkastuksen kattamalla 
jaksolla alueellisella yhteistyöneuvostolla ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta kentällä. Tarkastajien 
mukaan alueen poliittisella vuoropuhelulla oli useissa tapauksissa vähäinen vaikutus oikeusvaltioperiaatteen 
edistämiseen, vaikka sen ansiosta julkishallintoa saatiin uudistettua jonkin verran. 

Kertomuksessa annetaan suosituksia, joiden tavoitteena on parantaa hankkeiden muotoa ja toteuttamista Länsi-
Balkanilla sekä rohkaista kansallisia viranomaisia sitoutumaan niihin vahvemmin. Komission olisi erityisesti  

• asetettava erityiset tavoitteet, jotka perustuvat tärkeysjärjestykseen asetettuihin painopisteisiin ja mitattavissa 
oleviin tavoitearvoihin 

• sovellettava välillistä hallinnointia valikoivasti havaitessaan hallinnollisten valmiuksien olevan heikkoja  

• sovellettava relevantteja ehtoja kaikilla tasoilla ja kohdistettava niihin seurantaa sekä toteutettava tarvittaessa 
täytäntöönpanon valvontatoimenpiteitä, joilla mm. alennetaan tulevia määrärahoja, keskeytetään tuenanto ja peruutetaan 
hankkeita, joiden osalta ei ole vielä tehty sopimusta  

• kohdistettava systemaattista seurantaa herkkiin ohjelmiin ja hankkeisiin 

• saatava edunsaajamaat osoittamaan voimakkaampaa poliittista sitoutumista uskottavan yhteenvedon laadintaan 
tehokkaista tutkintatoimista, syytteeseenpanoista ja tuomioista korkean tason korruptioon ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen liittyvissä tapauksissa; edunsaajamaiden tulisi lisäksi kehittää yhteenvetoaan edelleen 

• kohdennettava resursseja paremmin korruptiontorjunnan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä tiedotusvälineiden 
vapauden osalta ja myös hyödynnettävä poliittista vuoropuhelua tukeakseen tulosten aikaansaamista julkishallinnon ja 
oikeusvaltioperiaatteen aloilla 

• tuettava alueellista yhteistyötä ja varmistettava että sen maksama rahoitus tuottaa kestäviä tuloksia kentällä. 

Toimittajille tiedoksi 

Liittymistä valmistelevan välineen (IPA) avulla Länsi-Balkanille annettu EU:n rahoitustuki oli 5,1 miljardia euroa 
vuosina 2007-2014. Tukea myönnettiin kansallisten ja alueellisten ohjelmien kautta. Suurin piirtein neljäsosa 
kansallisten ohjelmien rahoituksesta käytettiin hallinnollisten valmiuksien parantamiseen avainaloilla, joita ovat 
oikeusvaltio ja julkisen hallinnon uudistaminen. Lisäksi poliittinen vuoropuhelu edisti hallinnollisten valmiuksien 
parantamista kuudessa oikeudellista ja taloudellista tukea saaneessa Länsi-Balkanin maassa. 

Kuuden Länsi-Balkanin maan tilanne liittymisessä Euroopan unioniin*: 

 Ehdokasmaana vuodesta Liittymisneuvottelut 



FI 

 
 
 

 

3 

Albania 2014 Ei neuvotteluja käynnissä 
Bosnia ja Hertsegovina Mahdollinen ehdokasmaa Ei neuvotteluja käynnissä 
Kosovo Mahdollinen ehdokasmaa Ei neuvotteluja käynnissä 
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 2005 Ei neuvotteluja käynnissä 
Montenegro 2010 22 neuvottelulukua avattu, 

kaksi suljettu 
Serbia 2012 Kaksi neuvottelulukua avattu 

 

*Tilanne tarkastuksen aikana (6. kesäkuuta 2016). Nykytilanteen osalta ks. 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

 

Erityiskertomus N:o 21/2016 ”Liittymistä valmisteleva EU:n tuki hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi Länsi-
Balkanilla: metatarkastus” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 
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